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 การวิจัยครั ้ งนี้ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการ
จ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน และการให้บริการของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอ ําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู ้ให้
ข ้อมูลหลักได ้แก่ ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในอ ําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ผู ้วิจัยใช้จํานวนประชากร
ทั ้งหมดในการวิจัยในครั้ งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  แห่ง  คือ  อบต.บางช้าง อบต.ท่าตลาด  อบต.สาม
พราน อบต.ทรงคะนอง  อบต.ท่าข้าม อบต.คลองใหม่  อบต.บางเตย อบต.หอมเกร็ด  อบต.ยายชา  อบต.บ้านใหม่  
อบต.คลองจินดา และอบต.กระทุ่มล้ม  และเทศบาลต ําบล  จํานวน  5  แห่ง เทศบาลอ้อมใหญ่ เทศบาลสามพราน 
เทศบาลกระทุ่มล ้ม  เทศบาลไร่ขิง และเทศบาลบางกระทึก ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  
2  คน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน ได้จํานวนทั ้ งสิ้ น 85 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข ้อมูล สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข ้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันท่ีระดับ 0.05  
กกกกกกกกผลการวิจัย พบว่า ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ินใน  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4  มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 34.1 สถานภาพการสมรส แต่งงานโดยมีรายได้ทั ้ ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 หน่วยงานที่สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในช่วง 5 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.0 ปัจจัยด ้าน
ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชน พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูก
จํานวน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในเก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจาก
ภายนอก ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต ้บังคับบัญชาแล้วร่วมก ันต ัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารต ัดสินใจสั ่งการใน
การดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลที่ ผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บ ังคับบ ัญชามาร่วมปรึกษาหารือก ําหนดและ
ประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีก ําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การให้บริการ
ประชาชนความคิดเห็นในด้านความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ความคิดเห็นในด ้านการเข้าถึงแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ด้านความสะดวกและสิ่งอ ํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระด ับ
มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่าก ับ 4.31 ด้านการยอมรับคุณภาพ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ความสัมพ ันธร์ะหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่
มีความสัมพันธ์ก ับ รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ื อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ท่ีระดับ
ความสัมพันธ์ 0.05 ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนมีความสัมพ ันธ์ในเชิง แปรผัน
ตาม กับ รูปแบบการให้บริการประชาชน ที่ระด ับความสัมพันธ์ 0.05 รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซื้อ
บริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มีความสัมพันธ ์ก ับ รูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีระดับความสัมพันธ์ 0.05  
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 The aim of this research is to learn how to make a decision on hiring the 
construction like purchasing service from the private section, the service available for citizen, 
and to learn the relationship between the educations of hiring construction. The participators 
of this research consist of the private officer of the Nakornpathom province in the sam-pran 
district. The researcher use about 12 officers from each different district from Nakornpathom 
province, which are Bang-chang District Administration Organization, Tar-talad District 
Administration Organization , Sam-pran District Administration Organization, Trong-Kanong 
District Administration Organization, Tar-kham District Administration Organization, Klong-mai 
District Administration Organization, Bang-toey District Administration Organization, Hom-
gred District Administration Organization, Yai-cha District Administration Organization, Ban-
mhai District Administration Organization, Klong-Jinda District Administration Organization, 
and Kra-toom-lom District Administration Organization. There were about five of local 
governments participating in this research, which are Aom-yai local government, Sam-pran 
local government, Kra-toom-lom local government, Rai-King local government, and Bang-Ra-
tuek local government. The groups of people who also participate in this research are the lord 
mayor, two deputy mayor, one consultant of the lord mayor, and the secretary of the lord 
mayor. The total amounts of participators in this research are about 85 people. The tool of this 
research is the survey and questionnaire which is used for collecting data. The statistic of the 
data consists of the basic statistic and the analysis of Pearson’s coordination at the 0.05 level 

The research’s result found that the private officer of the Sam-Pran district, 
Nakornpathom province, mostly are men, which is about 56.5 percent. These men who are 
36-40 years old were about 22.4 percent. Men who earn 10,001 – 20,000 baht monthly were 
about 34.1 percent. Men who were already married and both of them earn income were about 
40.5 percent. The units that place under the District Administration Organization were about 
76.5 percent. The organization which was on duty from 5 to 10 years was considered as 40 
percent. The factor about the information of hiring the construction and purchasing service 
from private section found that people who the questionnaire mostly answered it correctly 
were about 87.1 percent. Meaning, people who had done the questionnaire had the 
understanding of how to hire the construction and to purchase from the outside. The 
executive consult with his employed and made the decision. Meaning, the executive said that 
he wanted to use his own information and called for his employee to helped fixing the 
problem. The opinion about the level of the satisfaction of the service for people in overall 
metes a very high level which is about 3.98 percent. The opinion about the service also meets 
a very high level about 4.15 percent. In terms of convenience and facility, it is considered as 
4.31 percent. The acceptance of the quality was about 4.02 percent. The level of the 
relationship of public and private section was about 0.05 percent. The pattern how to make a 
decision to hire construction was about 0.05 percent 
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ความห่วงใย เป็นกําล ังใจและสนับสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทําให้ผู ้วิจ ัยสามารถ
จัดทําวิจ ัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณประโยชน์ท่ีได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้  ผู ้วิจัยขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย์ ท่ีได้อบรมสัง่สอน ชี ้ แนะแนวทางท่ีดีและมี
คุณค่าตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากกกกกก 

กกกกกกกกการปกครองท้องถิ ่นในประเทศไทยมีวิว ัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการ
จัดระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ  (1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่
ท้องถิ ่นทั ่วไป ในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนจังหว ัด (2) ระบบพิเศษ ท่ีใช้เฉพาะท้องถิ ่นบางแห่ง ปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ, 2552) 

เจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดเพ่ือพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะความต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชน
ตนเองและเท่ากับเป็นการเพิ่มความสามารถและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะ
ให้ท ั ่วถึ งและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้อ งถิ ่นตามความจํา เ ป็นในแต่ละ
ท้องถิ ่น  หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ, 2552) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ  สถาบัน
พระปกเกล้า ได้มีมาตรการ กลไกเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีการให้รางวัลแก่ท้องถิ ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นท่ีมีการบริหารงานตามหล ักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน  (วิศิษฐ์ 

ทวีเศรษฐ, 2552) 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ กํากับ 

ดูแลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้มีการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  ท่ีกําหนดไว ้ในมาตรา  52    ท่ีกําหนดให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น     1)  การจัดหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีสําหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น   2)  การจัดทําโครงการประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นประจําทุกปี   3)  การนําระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction)  การโอน
เงินเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง  (E- Banking)   4)   การวางแผนระยะยาวเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา ท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   และ  5)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เช่น  การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ ่นโดยนําความต้องการจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผน  การให้ประชาชนเข้า
ร่วมรับฟังการพิจารณางบประมาณของสภาท้องถิ ่น  การตั ้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  การคัดเลือกผู ้แทนประชาคมเป็นคณะด ําเนินงานหอกระจายข่าว  การประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  การจัดตั ้งศูนย์ด ํารงธรรม
ในท้องถิ ่นเพ่ือรับข้อร้องเรียนจากประชาชน  และการมอบหมายให้ท้องถิ ่นจังหว ัดเป็นผู ้นิเทศงาน
ในเร่ืองการบริหารงานด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างน้อยปีละ  2  ครั ้ ง เป็นต้น (วิศิษฐ์ 

ทวีเศรษฐ, 2552)  

การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  ก็คือบริหารกิจการสาธารณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ผู ้รับบริการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็น
หลักปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพล ักษณ์อันดีงามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเอง จนทําให้
ประชาชนมีความยอมรับนับถอื และสามารถเช่ือมั ่นได้ว่า  ผู ้ท่ีได้รับเลือกตั ้งเข้ามาทําหน้าท่ีบริหาร
ท้องถิ ่น  มีความตั ้งใจเข้ามาบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ไม่ใช่เข้ามา
เพ่ือตักตวงผลประโยชน์เพ่ือตนเองและพวกพ้อง  (จิรโชค วีระสย, 2551) 

การสร้างธรรมาภิบาล คือ การสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นท่ีมีการบริหารงาน
ตามหล ักธรามาภิบาล เช่น หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนั ้น
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ งท่ีสําคัญคือระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการวางระบบไว้อย่าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพและ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท่ีจะต้องพิจารณาดําเนินการเสริมสร้าง
ระบบที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมภายในท่ีดี  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมอย่าง
แท้จริง  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน  เช่น การ
สนับสนุนในการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและความชํานาญในงานท่ีจะต้องปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง  (จิรโชค วีระสย, 2551) 
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การกําหนดว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรใช้
แบบผสมผสาน คือ เน้นทั ้งการบริหารท่ีมีความโปร่งใส  การใช้ทรัพยากรอย่างประหย ัดและคุ ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู ้รับบริการมากท่ีสุด    แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรท้องถิ ่น เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างสะดวกและทั ่วถึง 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อปท. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของ 

อปท. การจัดทําบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น องค์กรที่น ําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
บริหารจัดการ เช่น เทศบาลเมืองสามพรานทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

เน่ืองมาจากการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีความสําคัญ (จิรโชค วีระสย, 2551) 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ ้นจากหลักการกระจายอํานาจ แต่
เนื่องจากการกระจายอํานาจนั ้นมีหลายระดับ หมายความว่า ระบบการปกครองท้องถิ ่นในประเทศ
หนึ่ง  ๆย่อมมีอ ํานาจและความเป็นอิสระท่ีมากน้อยแตกต่างกันออกไป อีกทั ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจัดตั ้งขึ ้นมีล ักษณะของการผสมผสานแนวคิด การกระจายอํานาจท่ีต่างรูปแบบกัน 

ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ มีอยู่ด้วยกันหลายระดับและหลายรูปแบบ การ
กระจายอํานาจ ควรเป็นเร่ืองของ ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ ้นภายในระบบการเมืองหนึ่ ง  (Manor, 

1999:4-12) สามารถแจกแจงขอบข่ายหรือรูปแบบของการกระจายอ ํานาจได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) 

การกระจายอํานาจโดยจําเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default)  2) การแปรรูปกิจการ
ของภาครัฐ (Privatization) 3) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการแบ่งอ ํานาจ (Deconcentration)  4) 

การกระจายอํานาจภายใต้หลักการมอบอํานาจ (Delegation)  5) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการ
โอนอํานาจ (Devolution) ทั ้งนี ้  การโอนอํานาจเท่าท่ีปรากฏมีอยู่ด้วยกันใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี
หน่ึง การโอนอํานาจในทางการปกครอง (Administration Devolution) สอดคล้องกับการจัดรูปการ
ปกครองท้องถิ ่นตามหลัก การปกครองตนเอง (Local-self Government)  ระดับที่สอง การโอน
อํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution)  (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ, 2552) 

จากแนวความคิดในการกระจายอํานาจนีผู้้วิจ ัยจึงเลือกศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือก
บริษัทจ้างเหมาเอกชน รูปแบบการบริการประชาชน ของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ ่นที่อยู่ใน
เขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม  ซึ่ งในองค์กรปกครองท้องถิ ่นเขตอําเภอสามพรานใน
ปัจจุบัน มีการบริการประชาชนท่ีหลากหลายมากขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
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และ จ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ อาทิ การจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย จ้าง
เหมาจัดทําแผนท่ีภาษีของ อบต. ทรงคนอง  อบต. ยายชา และการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่ ง
การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชนจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากประสิทธิภาพของ
งานจากผู ้มีความชํานาญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ ่นโดยรวม (วิศิษฐ์ ทวี
เศรษฐ, 2552) 

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา รูปแบบการตัดสินใจเลือกบริษัทจ้างเหมาเอกชน รูปแบบการ
บริการประชาชน ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม   
โดยทําการศึกษาในรูปแบบการปกครองท้องถิ ่น เพื่อให้ทราบรูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่น ว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นมีวิธีการตัดสินใจในการเลือก
บริษัทจ้างเหมาเพ่ือนํามาพัฒนาระบบการจ้างเหมา-ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนมาใช้ในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ  และเหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นหรือไม่  รูปแบบการบริการ
ประชาชนว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ ่นมีวิธีการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบบริการ
ประชาชนในรูปแบบอย่างไรและมีประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด         (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ, 

2552)                                                       

เน่ืองจากรูปแบบการตัดสินใจดังกล่าวจะมีผลต่อการสนับสนุนและนําระบบการจ้าง
เหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน  ในส่วนของรูปแบบการบริการประชาชน มาปรับใช้ใน
บริหารราชการส่วนท้องถิ ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู ้วิจัยมีความประสงค์ ในการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน การเข้าถึงการใหบ้ริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน การเข้าถึงการใหบ้ริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอ ําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

และรูปแบบการให้บริการของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัด
นครปฐม 
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ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ยึดตาม
แนวคิดของฟูร์ม และเยตตัน (Vroom & Yetton, 1973) ซึ่งประกอบด้วย 5 รูปแบบดังนี ้ 

1. รูปแบบท่ี 1 ผู ้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข ้อมูลของตนเอง หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่ง
การในการดําเนินงานด้วยตนเองใช้แหล่งข้อมูลที่ผู ้บริหารมีอยู่ ไม่ปรึกษาหรือขอข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา  

2. รูปแบบท่ี 2 ผู ้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู้ใต้บังค ับบัญชา หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ตบ้ ังค ับบัญชาเพิ่มเติม แลว้จึงตัดสินใจด้วยตนเอง  

3. รูปแบบท่ี 3 ผู ้บริหารปรึกษากับผู ้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วต ัดสินใจ หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่ งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอ ยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีต้องตัดสินใจมาปรึกษาหารือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึงต ัดสินใจด้วยตนเอง  

4. รูปแบบท่ี 4 ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหาร
ตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู้ใต้บังคับบัญชา
กลุ่มใหญ่หรือทั ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตัดสินใจด้วย
ตนเอง  

5. รูปแบบท่ี 5 ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ 

หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการด ําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

รู ป แ บ บ ก า ร ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ยึ ด ต า ม แ น ว คิ ด พ เ ช น ส กี้ แ ล ะ โ ท มั ส ( P 

nchansky & Thomas อ้างถึงใน ดํารง ชลสุข, 2537) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการดังนี้ 
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1. ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ (availability) คือ ความเพียงพอระหว่างบริการท่ีมี
อยู่กับความต้องการขอรับบริการ 

2. การเข้าถึงแหล่งบริการ (accessibility) คือ ความสามารถท่ีจะไปใช้แหล่งบริการได้
อย่างสะดวก โดยคํานึงถึงล ักษณะที่ต ั ้ง 

3. ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ  (accommodation) 

ได้แก่แหล่งบริการท่ีผู ้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวก และมีสิ่งอ ํานวยความสะดวก 
4. การยอมรับคุณภาพของการบริการ (acceptability) ซึ่งในที่นี ้หมายถึง การยอมรับ

ลักษณะของผู ้ให้บริการด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539 : 6 - 11)  

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  การศึกษาวิจ ัยในครั้ งนี้  ผู้วิจ ัยได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา
รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน รูปแบบการใหบ้ริการ
ประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ซ่ึงมี
จํานวนประชากรท่ีเป็นผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทั ้งหมด 85 คน ในเดือนมิถุนายน2554 

ผู ้วิจัยจึงใช้ประชากรทั ้งหมดในการทําการวิจ ัยในครั ้ งนี ้  

3. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั ้ งนี้ ด ําเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  7

กรอบแนวคิดการวจัย 

 ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือก
การจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม และสามารถกําหนดตัวแปรต่างๆ
ได้ด ังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. สถานภาพ 

3. อาย ุ

4. หน่วยงาน 

5. ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่ง 

6. รายได ้

 

ความรู้ เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือ
บริการจากภาคเอกชน 

รูปแบบการตัดสินใจ 

รูปแบบท่ี 1  ผู ้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข ้อมูลของ
ตนเอง  

รูปแบบท่ี 2  ผู ้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา  

รูปแบบท่ี 3  ผู ้บริหารปรึกษากับผู ้ใต้บังคับบัญชา
บางคนแล้วตัดสินใจ  

รูปแบบท่ี 4  ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่ม
ผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้ว 

รูปแบบท่ี 5  ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ  

 

รูปแบบการให้บริการประชาชน 

1. ด้านความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ 

2. ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ 
3. ด้านความสะดวกและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของแหล่งบริการ 
4. ด้านการยอมรับคุณภาพของการบริการ  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1. สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจการจ้างเหมา – ขายบริการ
สาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ ่น ได้ตรงกับความต้องการทั ้ งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และประชาชนในพื้นท่ี   

2. การเข้าถึงการใหบ้ริการประชาชน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู ้นําองค์การ
บริหารส่วนท้องในการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้ตรงกับ
ความต้องการทั ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และประชาชนในพื้นท่ี   

นิยามศัพท์ 

ในการศึกษาครั ้ งนี ้ ผู้วิจ ัยได้ให้นิยามศ ัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยไว ้   ดังนี้ 

รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน หมายถึง 

การตัดสินใจสั ่งการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเลือกวิธีการตัดสินใจจากการใช้
ตนเองเป็นศูนย์กลางพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมของผู ้ใต้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
งานและสิ่งแวดล้อมใน 5 รูปแบบ ของฟูร์ม และเยตต ัน (Vroom & Yetton, 1973) ดังนี ้ 

1. รูปแบบท่ี 1 ผู ้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข ้อมูลของตนเอง หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่ง
การในการดําเนินงานด้วยตนเองใช้แหล่งข้อมูลที่ผู ้บริหารมีอยู่ ไม่ปรึกษาหรือขอข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา  

2. รูปแบบท่ี 2 ผู ้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู้ใต้บังค ับบัญชา หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ตบ้ ังค ับบัญชาเพิ่มเติม แล้วจึงตัดสินใจด้วยตนเอง  

3. รูปแบบท่ี 3 ผู ้บริหารปรึกษากับผู ้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วต ัดสินใจ หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่ งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอ ยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีต้องตัดสินใจมาปรึกษาหารือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึงต ัดสินใจด้วยตนเอง  

4. รูปแบบท่ี 4 ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่มผูใ้ต ้บังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหาร
ตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู้ใต้บังคับบัญชา
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กลุ่มใหญ่หรือทั ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตัดสินใจด้วย
ตนเอง  

5. รูปแบบท่ี 5 ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ 

หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  

รูปแบบการการให้บริการ ยึดตามแนวคิดของพเชนสกี และโทมัส (Pnchansky & 

Thomas) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการดังนี ้ 

ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู ่คือ ความเพียงพอระหว่างบริการท่ีมีอยู่กับ
ความต้องการขอรับบริการของประชาชน 

การเข้าถึงแหล่งบริการ คือ ความสามารถท่ีจะไปใช้แหล่งบริการได้อย่าง
สะดวก โดยคํานึงถึงล ักษณะท่ีตั ้ง 

ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ ได้แก่แหล่งบริการท่ี
ผู ้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวก และมีส่ิงอ ํานวยความสะดวก 

การยอมรับคุณภาพของการบริการ ซึ่ งในทีนี่้หมายถึง การยอมรับลักษณะของ
ผู ้ให้บริการด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539 : 6 - 11) 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน หมายถึง ผู ้บริหารของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ท่ีมีอ ํานาจหน้าท่ีในการบริหารปกครองในระดับ
ท้องถิ ่น 

ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง เพศ,สถานภาพสมรส,อายุ,หน่วยงานท่ีสังกัด,ระยะเวลาการ
ดํารงต ําแหน่ง,รายได,้อาชีพ ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นใน อําเภอสามพราน จังหว ัด
นครปฐม 

เพศ หมายถึง รูปท่ีแสดงให้ทราบว่าเป็นชายหรือหญิงของผู ้บริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ ่นในอําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม คือเพศชาย และเพศหญิง 
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สถานภาพสมรส หมายถึง สถานการณ์ดํารงชีวิตคู่ของผู ้บริหารท้องถิ ่นในอําเภอสาม
พราน จังหว ัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/

หม้าย 
อายุ หมายถึง ช่วงเวลานับต ั ้งแต่เกิดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในอําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม  นับถึงว ันท่ีตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ อายุไม่เกิน 35 

ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี  อายุ 56 ปีขึ ้นไป 

หน่วยงานท่ีสังกัด หมายถึง  สถานที่ท่ีทํางานประจําของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ ่นในอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เทศบาลต ําบล และองค์การ
บริหาร-ส่วนตําบล 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หมายถึง ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ ่น
ในอําเภอสามพราน  จังหว ัดนครปฐม   แต่แรกเร่ิมท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานนั ้น   แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ ตํ ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปี ขึ ้นไป 

รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นได้รับ โดยเฉลี่ยต่อหนึ่ง
เดือนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ตํ ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001 บาท ขึ ้นไป 

อาชีพ หมายถึง แหล่งรายได้เสริมจากงานประจําของผู ้บริหารองค์กรปกครองทอ้งถิ่น
ในอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  คือ อาชีพเกษตรกร  อาชีพรับจ้าง/รับเหมา  
อาชีพค้าขาย  และอาชีพอื่น ๆ (ธุรกิจส่วนตัว,ช่าง เป็นต้น) 

 การจ้างเหมา -ซ้ือบริการจากภาคเอกชน  หมายถึง   วิธีการหรือกลยุทธ์ของการ
บริหารงานรูปแบบหนึ่ ง โดยการส่งต่อกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก  และเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี รวมไปถึงพนักงานบางส่วนในหน้าท่ีงานนั ้น ๆ ให้กับผู ้ให้บริการจากภายนอกหรือ
ภาคเอกชน 

    การบริการประชาชน หมายถึงการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือสัญญาท่ีทางราชการได้ให้ไว้ รวมทั ้งการบริหารระหว่างส่วนราชการกับประชาชน และส่วน
ราชการกับส่วนราชการ เช่น การขออนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ รับรอง รับแจ้ง ยกเว้น ผ่อน
ผัน ขยายระยะเวลา เอกสารท่ีประชาชนต้องมี ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจรับรองงานหรือ
ส่ิงของให้ค ําวินิจฉัย 

    การจัดซ้ือจัดจ้าง   หมายถึงกระบวนการท่ีให้ได้มาซ่ึงพัสดุท่ีต้องการทั ้งในเร่ือง
คุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพ่ือดําเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงานตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด การจ ัดซื้อจัดจ้างมี 6 วิธีคือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธี
พิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองรูปแบบการตัดสินใจเลือกบริษัทจ้างเหมาเอกชน การเข้าถึงการใหบ้ริการ
ประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ผู ้วิจ ัยได้
ทําการตรวจเอกสารและผลงานวิจ ัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ    

2. แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจ   

3. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
4. แนวคิดในการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

5. แนวคิดเก่ียวหลักการให้บริการประชาชน  

6. งานวิจ ัยท่ีเกี่ยวข้อง   

1. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 

 การกระจายอํานาจ เป็นคําหรือส่ิงที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ภายหลังท่ีได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการปกครองส่วน
ท้อง ถิ ่นไวอ้ย่างชัดเจนท่ีสุดฉบับหนึ่ง และเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ทําให้การกระจายอํานาจมีความชัดเจนยิ ่งขึ ้น ในหมวด 14 การปกครองส่วน
ท้องถิ ่น กระจายอํานาจจึงเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจมากขึ ้นตามลําดับ และมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ ่นหรือระดับ พื้นท่ีของไทย 

1.1 กรอบแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการรวมศูนย์อ ํานาจภายใต้รัฐหนึ่ง  ๆย่อมมีความจ ําเป็น
ท่ีจะต้องมีการรวมศูนย์อ ํานาจไว้ท่ีสถาบันการเมืองการปกครอง ในศูนย์กลางเสมอ เพ่ือมีบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศหรือระดับโลก เน่ืองจากไม่มีกลไกท่ีเป็น ตัวแทน อ ันชอบธรรมท่ีจะออกไป
มีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างพันธมิตรในทางยุทธศาสตร์ การเจรจาต่อรองในด้านผลประโยชน์ทาง
การค้าระหว่างประเทศ หรือการมีตัวแทนเข้าไปนั่งในการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้า
เป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ ดังนั ้น รัฐบาลส่วนกลางหรือรัฐบาลระดับชาติจึงมีหน้าท่ีใน
ด้านความสัมพันธ์ภายนอก หรือกิจการวิเทศสัมพนัธ์ของรัฐ และมีความสําคัญในฐานะตัวกลางท่ี
คอยประสานและสร้างความร่วมมือในระหว่างบรรดาสถาบันทางการเมืองการปกครอง นอก
ศูนย์กลาง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในการกระทําการต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
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ร่วมกัน (Mutual Interests) ภายในรัฐ ในกรณีนี ้รัฐบาลส่วนกลางมักเข้าไปมีบทบาท ควบคุมระบบ
เศรษฐกิจและขนส่ง เป็นต้น 

 การรวมศูนย์อ ํานาจจําแนกได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

 1) การรวมศูนย์อ ํานาจในทางการเมือง หมายถึง ความจําเป็นท่ีจะต้องมีสถาบันทาง
การเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเป็น เอกภาพในทางการเมืองภายในรัฐ เพ่ือทําหน้าท่ีใน
การเป็นตัวแทนและสะท้อนถึงเจตจํานงร่วมกันของคนภายในรัฐ แห่งนั ้น ๆ 

 2) การรวมศูนย์อ ํานาจในทางการปกครอง หมายถึง ความจําเป็นท่ีจะต้องมีการกําหนด
แบบแผนร่วมกันหรือการจัดระเบียบในทางการ ปกครองภายในรัฐนั ้น ๆ รวมถึงการจัดระบบ
บริการสาธารณะต่าง ๆ ภายใต้รัฐในด้านท่ีถือว่าจําเป็นสําหรับประชาชนทั ่วทุกพื้นท่ีท่ีจะต้องได้รับ 
อย่างถ้วนหน้า หรือภายใต้มาตรฐานอันเดียวกัน การรวมศูนย์อ ํานาจมีหลักการท่ีเป็นตัวกําหนด
คุณลักษณะอยู ่3 ประการ คือ 

 2.1) แหล่งท่ีมาของความสามารถในการใช้ความรุนแรงโดยชอบธรรมของรัฐจะต้อง
ขึ ้นอยู ่กับส่วนกลาง คือ กิจการทหารและตํารวจ รัฐจําเป็นต้องมีกองกําล ังทหารในการปกป้อง
คุ ้มครองภัยคุกคามจากภายนอกรัฐ ขณะท่ีกิจการตํารวจจําเป็นต้องมีเพ่ือทําให้บรรดากฎเกณฑ์ใน
การรวมอยู่ร่วมกัน ของคนภายในรัฐ 

 2.2) อํานาจในการตัดสินใจสูงสุดอยู่ท่ีส่วนกลาง 
 2.3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวางอยู่บนหลักอ ํานาจการบังคับบัญชา มีการลําดับ

ชั ้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) ท่ีอํานาจในการสั ่งการต่าง  ๆทั ้งในด้านการกระทํา และตัวบุคคล
ผู ้กระทํา มีล ักษณะจากบนลงล่าง (Top-down Approach) 

 

 การรวมศูนย์อ ํานาจมีทั ้งข้อดีและข้อเสีย สําหรับเหตุผลท่ีรองรับข้อดีของการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับการรวมศูนย์อํานาจ ประกอบด้วย 

 1) ความเป็นเอกภาพของชาติ (National Unity) เนื่องจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นสถาบัน
เดียวท่ีสามารถกระทําการในนามของผล ประโยชน์ส่วนรวม การมีรัฐบาลกลางท่ีเข้มแข็งย่อมเป็น
ส่ิงสําคัญ หากรัฐบาลกลางอ่อนแอ ย่อมจะนําไปสู่การต่อสู้ขัดแย้งระหว่างส่วนต่าง ๆ  ในสังคม และ
ปราศจากซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2) ความเป็นแบบแผนอันเดียวกัน (Uniformity) เน่ืองจากว่ามีแต่เพียงรัฐบาลกลางท่ี
สามารถวางหลักกฎหมายและระบบบริการ สาธารณะต่าง ๆ ท่ีเป็นแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน
ได ้ย่อมทําให้เกิดการยึดโยงชุมชนท่ีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน 
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 3) ความเสมอภาคภายในชาติ (Equality) เน่ืองจากการกระจายอ ํานาจมีจุดอ่อนตรงท่ี
รัฐบาลท่ีอยู่นอกศูนย์กลางออกไปถูก ผลักให้ตนเองต้องอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในท้องถิ ่นหรือ
ภูมิภาคของตนเป็น หลัก จึงมีแต่เพียงรัฐบาลกลางท่ีสามารถแก้ไขความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากความ
แตก ต่างในทรัพยากรระหว่างชุมชนต่าง ๆ ภายในรัฐ 

 4) ความมั ่งค ั ่งของชาติ (Prosperity) ท่ีผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการรวมศูนย์
อ ํานาจมักจะไปด้วยกันเสมอ การมีรัฐบาลกลางท่ีเข้มแข็งย่อมทําให้สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหรือการวาง แผนในทางเศรษฐกิจของชาติได้ อันจะนําไปสู่การระดมทรัพยากรจากส่วน
ต่างๆ ภายในสังคมในรัฐท่ีมีการรวมศูนย์อํานาจอย่างมาก อ ํานาจทั ้งในทางการเมืองและการบริหาร
ปกครองภายในประเทศถูกรวบเอาไว้ท่ีรัฐบาล กลางหรือตัวแทนของรัฐบาลกลางอย่างเข้มข้น 

ปรากฏจุดอ่อนหรือข้อเสีย ได้แก่ 

1) ความล่าช้าในการตัดสินใจ การกระทําการใด ๆ  ของเจ้าหน้าท่ีหรือองค์กรของรัฐบาล
กลางย่อมต้องเป็นไปตามอํานาจการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั ่งการของส่วนกลาง และต้องเป็นไป
ตามลําดับชั ้นการบังคับบัญชา ก็ย่อมทําให้การทํางานต่าง  ๆโดยเฉพาะในด้านการบริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการ ของประชาชน 

 2) ความทั ่วถึงและประสิทธิภาพของการจัดทําบริการสาธารณะเป็นไปได้ยาก หาก
บริการสาธารณะเกือบจะทั ้งหมดเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลกลางย่อมเป็นเร่ือง ลําบากท่ีจะจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีมีอยู่มากประเภทให้ได้ผลดีและทั ่วถึงทุก ชุมชนท้องถิ ่นได ้

 3) การบริการสาธารณะท่ีไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน
ท้อง ถิ ่น เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีย่อมมีลักษณะของปัญหา ผลประโยชน์ และความต้องการท่ี
หลากหลาย โครงสร้างทางการเมืองการปกครองท่ีรวมศูนย์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการจัดทําบริการ 
สาธารณะไปตามความจําเป็นของแต่ละพื้นท่ีได ้

 4) เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย การรวมศูนย์อ ํานาจทั ้งในทางการเมืองและการปกครอง ย่อมเป็นการปิดโอกาสท่ี
ประชาชนจะได้เรียนรู้ ฝึกฝน และมีประสบการณ์ในการปกครองตนเอง (Self-government) 

 1.2 กรอบแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการกระจายอํานาจ 
 แนวคิดพื้นฐานท่ีเปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการปกครอง

ท้อง ถิ ่นนั ้น คือ แนวคิดว่าด้วย การกระจายอํานาจ (Decentralization) ได้มีความเป็นอันหนึ่งอ ัน
เดียวกันหากแต่มีความแตกต่างหลากหลายอยู่ค่อนข้าง มาก จึงทําให้เกิดคําอธิบายและการให้
ความหมายของคําดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 
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 โภคิน พลกุล (2528:4, 7) และ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาส (2533:1) ได้ให้ข้อสังเกตว่า มี
ความหมายตามหลักภาษาฝรั่งเศสคือ การเอาอํานาจออกไปจากศูนย์กลางปัญหาท่ีตามมาคือ อํานาจ 
หมายถึงอะไร ในขณะที่ จรัส สุวรรณมาลา (2538:9-10) ได้ต ั ้งข้อสังเกตว่า ผู้คนส่วนใหญ่มักตีความ
คําว่า อํานาจ ในคํากระจายอํานาจหมายถึง อํานาจอธิปไตย มักกล่าวกันว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ 
ในความหมายด ั ้งเดิมของคําดังกล่าวมิได้เน้นเร่ือง อํานาจ (Power) หากแต่เป็นเร่ืองของ สภาวะ
ศูนย์กลาง (Central) และสภาวะการกระจายอํานาจ (Decentral) เป็นสําคัญ ?คําว่า Decentralization 

จึงควรหมายถึง การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอํานาจอธิปไตยของชาติ การ
กระจายอํานาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ ่นมิใช่การสร้างอธิปไตย หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิใน
การปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใต้อธิปไตยของชาติหนึ่ง  ๆร่วมกนั (วิศิษฐ ์ทวีเศรษฐ
, 2552) 

 Samuel Humes IV (1991:3) เสนอว่า ควรให้เป็นเร่ืองของ การจัดสรรแบ่งปันอํานาจ 
(Distribution of Power) กล่าวคือ เม่ือพูดถึงการกระจายอํานาจภายใต้บริบทของการบริหารปกครอง
ในพื้นท่ีเรียกว่า ท้องถิ่น (Local Governance) ควรเป็นเร่ืองของ จัดสรรหรือแบ่งปันอํานาจ 

(Distribution) มิใช่การ แบ่งแยกอํานาจ (Division) คําดังกล่าวมักนําไปสู่ความสับสนหรือปะปนกับ
การใช้แนวคิดเร่ือง รัฐธรรมนูญกับการแบ่งแยกอํานาจ (Constitutional Division of Power between 

Nation and State) ขณะท่ีคําว่า จัดสรร/แบ่งปันอํานาจมีความสอดรับและอยู่ในขอบวงของแนวคิด
ต่าง  ๆ  ในเร่ืองการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากกว่า เช่น แนวคิดในเร่ือง 

(De)centralization, (De)concentration, Devolution และ Delegation  

การกระจายอํานาจในความหมายกว ้าง ๆ  คือ การจัดสรรหรือแบ่งปันอํานาจการ
ตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่า การวินิจฉัยสั ่งการ) อ ันเก่ียวข้องกับกิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆในรูปแบบของการ
กระจายอ ํานาจ มีอยู่ด้วยกันหลายระด ับและหลายรูปแบบ การกระจายอ ํานาจ ควรเป็นเร่ืองของ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ ้นภายในระบบการเมืองหนึ่ง  ๆ (Manor, 1999:4-12) สามารถแจกแจง
ขอบข่ายหรือรูปแบบของการกระจายอํานาจได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การกระจายอํานาจโดยจําเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default) เกิดจาก
สภาวการณ์ท่ีสถาบันหรือองค์กรของรัฐเกิดความล้มเหลวในการดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ มิอาจ
สามารถจะเข้าไปใช้อ ํานาจหรืออิทธิพลในดินแดนท่ีตนปกครองอยู่ได้ และจากสภาวะที่ประชาชน
ในระดับรากหญ้าเกิดความไม่เช่ือใจในรัฐบาล เหล่านี ้จึงเป็นผลใหป้ระเทศที่มีภาคประชาสังคมมี
ความต่ืนตัวและเข้มแข็ง จําเป็นต้องลุกขึ ้นมาดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆเพ่ือชุมชนของตนด้วยตนเอง
โดยท่ีรัฐบาลเองก็ไม่ได้ต ั ้งใจให้เกิดขึ ้น 
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2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ได้แก่ การโยกโอน (Handover) กิจการ
บางอย่างท่ีเคยจ ัดทําโดยหนว่ยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชนเป็นผู ้จัดทําแทน เช่น กิจการขนส่ง
มวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น 

3) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการแบ่งอํานาจ (Deconcentration) หมายถึง การแบ่ง
อํานาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองท่ีออกไปทํางานในพื้นท่ีนอก ศูนย์กลางหรือ
ท้องถิ ่น โดยท่ีองค์กรภายใต้หลักการแบ่งอํานาจนี ้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจต่าง  ๆ

ภายในพื้นท่ีที่ตนดูแล  แต่ทั ้ งนี้ อํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายต่าง  ๆ ย ังคงอยู่ท่ี
ส่วนกลาง บางครั ้ งจึงเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะนี้ ว่า การกระจายอํานาจทางการบริหาร 
(Administration Decentralization) (Parker, 1995) 

4) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการมอบอํานาจ (Delegation) มีระดับของการกระจาย
อํานาจท่ีให้อิสระสูงกว่าการแบ่งอํานาจ การกระจายอํานาจเน้นในเชิง ภารกิจหน้าท่ี มีการกําหนด
ภารกิจเฉพาะท่ีชัดเจนให้องค์กรเหล่านั ้นสามารถตัดสินใจและใช้ อํานาจหน้าท่ีภายในขอบเขตของ
ตนได้โดยอิสระ แต่รัฐส่วนกลางก็ย ังคงมีอํานาจอยู่เหนือองค์กรเหล่านี้ โดยอาศัยมาตรการทาง 
กฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและกํากับบทบาทองค์กรภายใต้หลักการมอบอํานาจ รวมถึง
อ ํานาจในการจัดตั ้งและยบุเลิกองค์กรภายใต้หลักการมอบอํานาจ 

5) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการโอนอํานาจ (Devolution) ถือเป็นการกระจาย
อํานาจท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการกระจายอ ํานาจท่ีกว้าง ขวางมากท่ีสุด ถูกใช้เพ่ืออธิบายถึง
สภาวะท่ีรัฐส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอํานาจการตัดสิน ใจในเร่ืองต่าง ๆ ไปยังองค์กรตัวแทน
ของพื้นท่ี ชุมชน หรือท้องถิ ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ส่วนกลางจะไม่เข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซง
การทํางานขององค์กรภายใต้หลักการโอน อํานาจหรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปอย่าง
จํากัด ดังนั ้น จึงมีการเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะนี้ว่า การกระจายอํานาจในทางการเมือง 
หรือ การกระจายอํานาจท่ีเน้นความเป็นประชาธิปไตย (Political of Democratic Decentralization) 

ทั ้งนี ้  การโอนอํานาจเท่าท่ีปรากฏมีอยู่ด้วยกันใน 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ีหน่ึง การโอนอํานาจในทางการปกครอง  (Administration Devolution) 

สอดคล้องกับการจัดรูปการปกครองท้องถิ ่นตามหลัก การปกครองตนเอง (Local-self Government) 

เป็นหล ักการท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ ่นมีการจัดต ั ้งองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่นท่ีเป็นของ
ตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเอง โดยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเป็นอย่างสูงในการ
ดูแลชีวิตความเป็น อยู่และสามารถจัดทํากิจการต่าง  ๆเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ ําเป็น
ภายในชุมชนของตนได้อย่างกว้างขวาง อีกทั ้งย ังมีความเป็นอิสระทั ้งในทางการคลังและบุคลากร 
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ระดับท่ีสอง การโอนอํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เป็นรูปแบบ
ของการกระจายอํานาจขั ้นสูงสุดท่ีเป็นไปภายใต้การจัดรูปแบบการ ปกครองในระบบรัฐเด่ียว 

(Unitary System) จนมีลักษณะเข้าใกล้กับระบบสหพันธรัฐ (Federal System) (Heywood, 

2002:167-168) เป็นการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางไปยังพื้นท่ีหรือท้องถิ ่นหนึ่ง ๆ  โดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนท่ีได้รับการโอนอํานาจสามารถท่ีจะกําหนดชะตากรรมในทางการ เมืองได้ด้วยตนเอง 

(Home Rule) ผ่านการจดัตั ้งสถาบันทางการเมืองในรูป สภา (Assembly) ท่ีเป็นของตนเอง 

 จากรูปแบบการกระจายอํานาจทั ้งห้าล ักษณะ เม่ือนํามาใช้ภายใต้บริบทของการศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ ่น การกระจายอํานาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบท่ีสามถึง
รูปแบบท่ีห้าเท่านั ้น ขณะท่ีสองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เนื่องจากว่า การกระจายอํานาจใน
รูปแบบแรก เป็นการเกิดขึ ้นเองโดยประชาชนมิใช่เป็นผลจากการด ําเนินการจัดสรรหรือแบ่งปัน 
อํานาจจากรัฐบาลส่วนกลาง ขณะท่ีการกระจายอํานาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั ้น 
ท้ายท่ีสุดมิได้นําไปสู่สภาวะของการกระจายอํานาจท่ีเป็นจริง 

 จากความหมายและขอบข่ายโดยกว้าง เม่ือจํากัดกรอบการมองโดยอยู่บนฐานคิดเร่ือง
การบริหารปกครองในพื้นท่ีท้อง ถิ ่น ทําให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจาก
หลักการกระจายอํานาจ แต่เน่ืองจากการกระจายอํานาจนั ้นมีหลายระดับ หมายความว่า ระบบการ
ปกครองท้องถิ ่นในประเทศหนึ่ง  ๆย่อมมีอ ํานาจและความเป็นอิสระท่ีมากน้อยแตกต่างกันออกไป 

อีกทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ ัดต ั ้งขึ ้นมีล ักษณะของการผสมผสานแนวคิด การกระจาย
อํานาจท่ีต่างรูปแบบกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดได้ให้ความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหลายๆ มาตรา ซึ่ งได้กล่าวถึง การ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ ่น  ดังเช่น  

 1) แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม   ใน 

มาตรา 80  (4) ได้กล่าวถึงการกระจายอํานาจให้ก ับองคก์รต่างๆไว้ว่า “ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” 

 2) แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ในมาตรา 85 ที่ว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมนั ้น นโยบายท่ี
ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และชุมชนท้องถิ ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินการ ได้แก่ ใน (5) ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครอง
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คุณภาพส่ิงแวดล้อมตามหล ักการพัฒนาท่ีย ั ่ งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน”  

 3) แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87นั ้น รัฐต้องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นแนวนโยบายท่ีได้เน้นด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลักทั ้งในระดับชาติและระดับท้องถิ ่นด้านต่าง ๆเช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการตรวจสอบการใช้อ ํานาจรัฐทุกระดับ ได้บัญญัติไว้ ดังนี้  คือ(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั ้ งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ ่น(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั ้งการจัดทําบริการสาธารณะ(3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ ํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบ
องค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่น(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั ้ งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ
ช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั ้ งสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่ม
ประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ต้องการของชุมชนในพื้นท่ี(5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแกป่ระชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั ้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั ้ งโดยสุจริตและเท่ียงธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้
ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกัน  

4) การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281- 290) ซึ่ง พอสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้  
 1.) ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการต ัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี
ท้องถิ ่นใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได ้ ย่อมมีสิทธิจัดต ั ้ งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

(มาตรา 281)  

 2.) การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องทําเท่าท่ีจ ําเป็นและมีหล ักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีช ัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

และให้มีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเลือกไปปฏิบัติ
ได้เอง โดยค ํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพใน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ
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ตัดสินใจดําเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั ้งจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก (มาตรา282) 

3.) การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ความ
เป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 

การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหว ัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นย่อมได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ(มาตรา 283) 

4.) คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นให้มาจากการเลือกตั ้ งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นท่ีมาจากการเลือกตั ้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ (มาตรา 284)  

5.) การลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ ่น ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ ่น คณะผู้บริหารท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิน่ผู้ใด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้นไม่สมควรด ํารงตําแหน่งต่อไปให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่น คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นผู ้นั ้นพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 
285)  

6.) การเข้าช่ือร้องขอเพ่ือให้ อปท. พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ ่น ซ่ึงประชาชนผู ้ มีสิทธิ
เลือกตั ้ งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ ่นเพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ (มาตรา 286)  

7.) การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.  ซึ่งประชาชนในท้องถิ ่นมีสิทธิมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัด
ให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วยในกรณีท่ีการกระทําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ ่นในสาระสําคัญ (มาตรา 287) 

8.) องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้องมีองค์กรพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ ่นเพ่ือสร้าง
ระบบคุ ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล (มาตรา 288) 

9) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ ่น รวมทั ้งการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่นนั ้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (มาตรา 289) 
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10) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา 290) ตามแนวนโยบายท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ดังท่ีกล่าวมานั ้น เป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลใหม่ท่ีจะเข้ามาบริหารประเทศต้อง
มีการดําเนินงานตามแนวนโยบายท่ีได้บัญญัติไว้ โดยเฉพาะการด ําเนินการด้านการกระจายอํานาจสู่
ชุมชนท้องถิ ่น โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหล ัก  “ท่ีสําคัญแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ ่น การพัฒนาประเทศต้องพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนให้มีกระบวนการเรียนรู้และ
เข้าใจอย่างถูกต้อง ทั ้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และว ัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็นการนําทุนทางสังคมและชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาและสามารถขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างย ั ่ งยืน” 

ผู ้วิจ ัยทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการกระจายอํานาจเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับ
รูปแบบการปกครองของประเทศไทย และการปกครองส่วนท้องถิ ่น และสามารถนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการบริหารและดําเนินกิจกรรมขององค์กร ตามหลักการกระจายอ ํานาจนั ่น 

ได้มอบอ ํานาจในการตัดสินใจส่วนหนึ่ งในการบริหารจัดการองค์กร และท้องถิ ่นในเขตการ
ปกครอง  

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการรูปแบบในการตัดสินใจ 

ความหมายของการตัดสินใจ 

การต ัดสินใจเป็นขั ้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีสําคัญท่ีนักบริหารองค์การ
ต่างๆ โดยทั ่วไปอาจกล่าวได้ว่า การต ัดสินใจสั ่งการเป็นหัวใจท่ีสําค ัญของการบริหาร และมี
ความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันในทุกระดับขององค์การ ไซม่อน(Simon,1976 : 8)ให้ความสําคัญ
ของการตัดสินใจว่ากระบวนการตัดสินใจ และเม่ือพิจารณาถึงความหมายของการวินิจฉัยสั ่งการ ซ่ึง
สมพงษ์ เกษมสิน(2517 : 36) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การวินัจฉัยสั ่งการคือการชั ่งใจไตร่ตรองและ
ตัดสินใจเลือกทางด ําเนินงานท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่ งจากหลายๆทางเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ การตัดสินใจและวินิจฉัยสั ่งการมีความสําคัญในการปฏิบัติงานมาก เพราะ
ในการปฏิบัติงานนั ้นเป็นผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและสั ่งการให้มีการปฏิบัติงาน การตัดสินใจท่ีดี
ย่อมนําไปสู่ความสําเจ็จ การตัดสินใจท่ีผิดพลาดย่อมนําไปสู่ความล้มเหลวขององค์กรได้ 

การตัดสินใจเป็นทางเลือกท่ีมีหลายทาง เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความราบร่ืน 

ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายแนวทางท่ีสําค ัญมีดังต่อไปนี ้ 

กริฟฟิธส์ (Griffith,1959 : 104) ให้ความหมายว่าการตัดสินใจเป็นการศึกษาทางเลือก
ของการปฏิบัติ โดยได้คิดทางเลือกท่ีแตกต่างกัน ส่วนไซม่อน (Simon,1965 : 1) ให้ความหมายว่า
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การตัดสินใจคือการกําหนดขอบเขตของนโยบายทั ้ งหมดและเป็นภารกิจท่ีแผ่กระจายไปทั ่วการ
บริหารองค์การก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน  แท้จริงแล้วการตัดสินใจมีความเก่ียวข้องกันกับทฤษฎี
การบริหารโดยทั ่วไป จะต้องรวมหลักการขององค์การเพ่ือประกันความถูกต้องของการตัดสินใจ
เป็นหลักการท่ีเท่ียงตรงประกันประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 36) ได้ให้
ความหมายว่า การวินิจฉัยสั ่งการคือการชั ่งใจไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นว่าดี
ท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทาง เพ่ือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ภิญโญ สาธร (2516 : 78) ว่าการตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมในการเลือกส่ิงท่ีมีให้เลือก
หลายๆอย่าง ซึ่ งต้องอาศัยทั ้งเหตุผล ความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ และการหยั ่งรู้เหตุผลท่ี
เกิดขึ ้นในอนาคต และมีความเห็นสอดคล้องกันอีกท่านหนึ่งคือ กิตติมา ปรีดีดิลก (2529 : 115) ให้
ค ํานิยามว่าการตัดสินใจ หมายถึง ทางเลือกซึ่ งเอาเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งเป็นเคร่ืองตัดสินใจจาก
ทางเลือกหลายๆทาง หากยิ ่งมีทางเลือกมากก็ยิ ่งจะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจได้ดีท่ีสุดสุเมธ เดียว
อิศเรศ (2527 : 167) ได้สรุปความหมายของการตัดสินใจไว ้ว่า หมายถึง การเลือกทางปฏิบัติท่ีมี
หลายทางไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด 

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจมีความสําคัญอย่างยิ ่งก ับการศึกษารูปแบบ ที่มา ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ทั ้งนี ้ผู ้วิจ ัยนํามาศึกษาการบริหารและการดําเนินงานต่างๆขององค์กร
ปกครองท้องถิ ่น ตามอํานาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และกําหนดเป็นแนวทางในการ
อธิบายองค์กรแกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตพื้นท่ีอ ําเภอสามควายเผือก เป็น
องค์กรปกครองท่ีได้รับการจัดตั ้งขึ ้นตามหลักการกระจายอํานาจ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถ
ตัดสินใจการดําเนินงานของราชการในส่วนท่ีกฎหมายได้ให้อ ํานาจไว้ ทั ้ งนี ้ จะมีตัวแทนของ
ประชาชนท่ีเข้ามาดําเนินการตัดสินใจต่างๆ และการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น มี
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องบริหารงานราชการท้องถิ ่นท่ีมีมาก จึงมีความจําเป็นท่ีต้องอาศัย บริการจากบริษัท
รับเหมาเอกชน เพ่ือให้งานราชการสามารถดําเนินต่อไปได้ บริษัทจ้างเหมาเอกชนต้องอาศัยอ ํานาจ
ตามท่ีองค์กรปกครองท้องถิ ่นได้มอบหมายมา และต้องไม่ขัดกับกฎหมายอีกด้วย 

ประเภทของการตัดสินใจ 

ความสําคัญในการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซื้อบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยต้องคํานึงถึงธรรมชาติของคนของงาน และขององค์การเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจ เพราะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบมาก ต้องรู้ว่างานใดท่ีมีความ
จําเป็นต้องทําก่อน งานใดท่ีไม่จําเป็นต้องทํา ผู ้บริหารต้องใช้การตัดสินใจเป็นทางเลือก เพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจไว้ด ังนี ้ 
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สมพงษ์ เกษมสิน (2526 : 209) ได้แบ่งการตัดสินใจสั ่งการในการบริหารไว้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 

1. การวินิจฉัยสั ่งการในปัญหาประจํา ในลักษณะงานประเภทนี้ เป็นงานท่ีไม่มีปัญหา
มากนัก เพราะเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจําอยู่แล ้ว ส่วนใหญ่ได้แก่ การตัดสินใจตามระเบียบ
แบบแผน หรือข้อบังคับท่ีกําหนดไว้ เช่น การอนุมัติจ่ายเงิน การอนุมัติการขออนุญาต 

2. การตัดสินใจสั ่งการในปัญหาหลัก ปัญหานี้ เก่ียวกับงานท่ีมีล ักษณะโครงการหรือเกิด
จากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดคิดมาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะใช้วิจารณญาณประกอบด้วยการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ เพราะปัญหาในล ักษณะนี้ เป็นปัญหาท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการบริหารของนักบริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นอันมาก 

สมยศ นาวีการ (2525 : 76) แบ่งประเภทการตัดสินใจสั ่งการค้านการบริหารออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

1. การตัดสินใจสั่งการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า จะต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบาย 

กฎระเบียบต่างๆท่ีกําหนดไว ้
2. การตัดสินใจท่ีไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจสั ่งการชนิดนีจ้ะบังคับให้

ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือหลายๆทาง โดยไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติ 
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535 : 208-209) แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 3 ประเภท ตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ ้น คือ การตัดใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอน การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ี
เส่ียง และการตัดสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอน เป็นการต ัดสินใจท่ีผู ้บริหารมีข้อมูลท่ี
เพียงพอประกอบการตัดสินใจ 

2. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีเส่ียง เป็นการตัดสินใจท่ีมีความแน่นอนน้อยกว่า 
ข้อท่ี 1 แต่ย ังพอคากการณ์ท่ีจะเกิดขึ ้นได้บ้าง แต่ผลท่ีจะเกิดขึ ้นจากทางเลือกท่ีพิจารณามีความ
แตกต่างกัน เน่ืองจากความไม่แน่นอนของปัจจัยและสถานการณ์ 

3. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เป็นการต ัดสินใจท่ีผู้ต ัดสินใจมีข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ ้นของแต่ละทางเลือกได้ เพราะมี
ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ ผู ้ต ัดสินใจจึงไม่อาจหาทางเลือกท่ีให้ประโยชน์สูงสุดได้ จ ําเป็นต้องใช้ ดุลย
พินิจวิจารณญาณและประสบการณ์ในการพิจารณา 

ไซม่อน (Simon, 1976 : 45-49) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจของผู ้บริหารจะพิจารณาได้จาก
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน 2 แบบ ดังนี ้
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1. การตดัสินใจไว้ล่วงหน้า (Prograrmed decision) เป็นการตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติหรือนโยบาย (Policy) ขององค์การซึ่งเป็นไปในลักษณะงานประจํา การตัดสินใจประเภทนี้
ทําได้ง่ายโดยอาศ ัยกฎระเบียบท่ีมีอยู่ 

2. การตัดสินใจท่ีไม่ได้กําหนดล่วงหน้า (Non programed decision) เป็นการตัดสินใจใน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากงานประจ ํา หรือไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ เป็นปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ท่ีต้องใช้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์และดุลยพินิจในการแก้ปัญหาตัดสินใจ สั ่ง
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นในลักษณะนี้  จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้บริหาร เพราะเป็นการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังนั ้นข้อมูลท่ีสมบูรณ์และถูกต้องจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ ่ง 

กิติมา ปรีดีลก (2532 : 121 – 123) ได้เสนอแนวคิดไว ้ว่า การตัดสินใจนี้สามารถทําได้
หลายอย่าง แล้วแต่ว่าการตัดสินใจนั ้นๆจะยึดอะไรเป็นหลัก ท่ีง่ายท่ีสุดคือการแบ่งตามลักษณะของ
ผู ้ต ัดสินใจ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี ้

1. การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว 
2. การตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล 
การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว นิยมใช้ปัญหาท่ีง่าย ต้องการเป็นความลับ หรือปัญหา

เร่งด่วน แต่ต้องระมัดระว ังในเร่ืองการส่ือสารและตีความ เพราะหากการส่ือสารไม่ดี ผลจากการ
ตัดสินใจอาจเกิดจากปฏิกิริยาต่อต้านจากกลุ่มขึ้นได้ หากจําเป็นต้องมีการตัดสินใจโดยผู ้บริหารผุ้
เดียวควรจะชี ้แจงให้สมาชิกรู้ว่าทําไมถึงมีการตัดสินใจไปก่อนท่ีจะแจงให้สมาชิกทราบ 

การตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคลนั ้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันใช้ความ
คิดเห็นพิจารณาตัดใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกระตือรือร้นมีความพอใจในส่ิงท่ีตนต้องการตัดสินใจ
ควรได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเพ่ือให้ตัดสินใจดีท่ีสุด แต่การตัดสินใจโดยกลุ่มมีข้อควรระว ั งคือ 

ต้องให้สมาชิกของกลุ่มได้เข้าใจปัญหาตรงกันและส่ิงที่ตดัสินใจนั ้นต้องเป็นไปในทางมากน้อย
ต่างกันอย่างไร ผลของการตัดสินใจของกลุ่มอาจไม่ใช่การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด แต่ขึ ้นอยู่กับความเห็น
ของกลุ่มส่วนใหญ่ 

กล่าวโดยสรุปคือ ประเภทการตัดสินใจสามารถจ ําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
ตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน อํานาจหน้าท่ี และการตัดสินใจต้องใช้ความรู้ ความสารถ 

ประสบการณ์ ข้อมูล ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม มาประกอบการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ท่ีแฝงอยู่ในหน้าที่การบริหารอ่ืนตลอดทั ้งกระบวนการ
นับแต่การวางแผน การจัดองค์การ ไปถึงการควบคุม การต ัดสินใจเป็นพฤติกรรมที่มีความสําคัญต่อ
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ภาวการณ์เป็นผู ้นําในการบริหารงาน จึงต้องคํานึงถึงขั ้นตอนการตัดสินใจอย่างมีหลักการและ
เหตุผล เช่นเดียวกับประเภทของการตัดสินใจ ท่ีมีนักวิชาการแบ่งขั ้นตอนกระบวนการตัดสินใจไว้
แต่ละท่านดังนี ้

ไซม่อน (Simon, 1976 : 2) ได้ให้ความเห็นว่ากระบวนการต ัดสินใจนั ้นประกอบด้วย 3 

ขั ้นตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอันเป็นข้อมูลนั ้น เพ่ือกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ 
3. การตัดสินใจเลือกทางเลอืกท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด 

กริฟฟิทส์ (Griffiths, 1959 อ้างอิงจาก ประยูร ศรีประสาธน์ : 210) ได้ให้ความเห็นว่า 
กระบวนการบริหาร คือ การตัดสินใจประกอบด้วยขั ้นตอนดังนี้ ต่อไปนี้ 

1. ยอมรับ กําหนด และจํากัดปัญหา 
2. วิเคราะห์และประเมินค่า 
3. กําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานซึ่งในการประเมินแนวทางแก้ปัญหารวบรวมข้อมูล 
4. กําหนดทางเลือก แนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นท่ีพอใจ ทดสอบแนวทางนั ้นล่วงหน้า 
5. ดําเนินทางเลือกเพ่ือให้การตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ โดย 

5.1 วางโครงการแก้ปัญหา 
5.2 ควบคุมกิจกรรมต่างๆของโครงการ 

6. ประเมินผลท่ีได้รับและกระบวนการ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2535 : 196-197) กล่าวว่า การต ัดสินใจสั่งการอาจแบ่งเป็นขั ้นตอน

ต่างๆดังนี ้
1. การพิจารณาถึงตัวปัญหา 
2. การพิจารณาหาทางเลือกต่างๆเพ่ือการต ัดสินใจสั่งการ 
3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ 

4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่นําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจท่ีกล่าวมานี้  สามารถเขียนแสดงเป็นรูปท่ี 2 ดังนี ้
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รูปท่ี 2 ขั ้นตอนการตัดสินใจ 
 

สมบูรณ์ อุปถัมภ์ (2532 : 109-112) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับลําดับขั ้นตอนของการ
ตัดสินใจไว้ 7 ขั ้นตอน ดังนี้ 

1. การพิจารณาถึงตัวแปร (The problem) 

2. การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis of the problem) 

3. การค้นหาทางเลือก (Search for alternatives) 

4. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) 

5. การเลือกทางเลือก (Selection alternative) 

6. การนําทางเลือกไปปฏิบัติ (Putting decision into action) 

7. การติดตามและการตัดสินใจ (Follow up decisions) 

จากความเห็นต่างๆ  ของนักวิชชาการจะเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจนับเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ มีข ั ้นตอน และการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เกิดจากการดําเนินการ
ตัดสินใจท่ีมีกระบวนการและขั ้นตอนท่ีดี รวบรวมข้อมูลปัญหาหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้วจึงตัดสินใจ 

รูปแบบการตัดสินใจ 

แทนเนนบวม และชมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt, 1958 อ้างถึงใน สุโขทัยธรรมาธิ
ราช, 2536 : 164) ได้เสนอพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารมีล ักษณะของความต่อเนื่องระหว่าง
การใช้อ ํานาจของผู้บริหารกับความเป็นอิสระของผู ้ใต้บังคับบัญชาโดยได้จ ําแนกพฤติกรรมของ
ผู ้นําออกมาเป็น 7 แบบ คือ 

1. ผู ้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ทราบ 
2. ผู ้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยวกล่อมให้ผู้ใต้บังค ับบัญชายอมรับการต ัดสินใจ 

3. ผู ้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วอาจเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ 

 

การพิจารณาถึง
ตัวปัญหา 

 

ค้นหาทางเลือก 
 

ประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและการนํา
ทางเลือกไปปฏิบัต ิ

การประเมิน 
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5. ผู ้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอคําแนะนํา หรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บัญชาแล้วนํามา
พิจารณาตัดสินใจ 

6. ผู ้บริหารชี ้ขอบเขตของปัญหาแล้วให้กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจ 
7. ผู ้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด 
ประยูร ศรีประสาธน์ (2536 : 242 - 246) ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยยึดแนวคิดหลักของสวอนสัน (1956) 

ซึ่งจัดกลุ่มการตัดสินใจ 3 ประการ คือ 

1. การรับฟังความคิดเห็น ซ่ึ งนิยมใช้กันมากโดยให้บุคลากรเป็นผู ้เสนอปัญหาแสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้ผู ้บริหารได้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเอง 

2. การใช้เสียงส่วนใหญ่ เป็นการอธิบายความคิดเห็น แล้วขอมติท่ีประชุมโดยให้แต่ละ
คนมีสิทธิออกเสียงได้เท่าก ัน การตัดสินใจโดยใช้มติของคนส่วนใหญ่ 

3. การใช้มติเอกฉันท์ เป็นการใช้วิธีท่ีเห็นฟ้องต้องกัน แนวทางแก้ปัญหาจากผู ้ร่วมงาน
ทั ้งหมด ซ่ึงผู้บริหารต้องวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข ้างใดข้างหนึ่ง 

สมยศ นาวีการ (2529 : 120) กล่าวถึงข้อดีของการตัดสินใจเป็นกลุ่มไว้ด ังนี้ 

1. การท่ีผู้บริหารตัดสินใจโดยปรึกษาผู ้ร่วมงานเป็นกลุ่มแล้วตัดสินใจ ผู ้บริหารสามารถ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่ากลุ่มบุคคลเพียงคนเดียว เพราะบุคคลต่างๆจะมี
ข้อมูล ความเห็นและทัศนะท่ีแตกต่างกัน ถ้าหากข้อมูลเหล่านี ้ ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วการ
ตัดสินใจโดยกลุ่มย่อมดีกว่าบุคคล 

2. การอภิปรายโดยกลุ่มช่วยเพิ่มความคิดเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ ้ นในการ
ตัดสินใจบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจแสดงความคิดเห็นท่ีจุดชนวนความคิดของบุคคลอื่นได้ เป็นการ
ระดมความคิดในฐานะท่ีเป็นเทคนิคของความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง ท่ีจะทําให้ผู ้บริหารได้ข้อมูล
เพ่ือนําไปพิจารณาเป็นตัวเลือกท่ีใช้ในการตัดสินใจท่ีหลากหลาย และการต ัดสินใจโดยกลุ่ม จะ
นําไปสู่การยอมรับการตัดสินใจท่ีเกิดขึ ้นและผลท่ีติดตามมา คือการด ําเนินงานการตัดสินใจจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลที่เกิดจากกรบวนการต ัดสินใจ คือ การสั่งการให้มีการปฏิบัติในองค์กรนั ้นๆ บุคคลท่ี
เก่ียวข้องจะต้องได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ ฟูร์มและ
เยตตัน (Vroom & Yetton, 1973 : 156 อ้างถึงใน กรมสามัญศึกษา, 2537 : 110) ได้เสนอไว้ 5 

ลักษณะดังนี้ 
1. ผู ้บริหารตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 
2. ผู ้บริหารตัดสินใจด้วยตนเอง แต่หาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู ้ใตบ้ ังค ับบัญชา 
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3. ผู ้บริหารจะอภิปรายปัญหากัลป์กลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล และทําการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

4. ผู ้บริหารจะอภิปรายปัญหากับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชา แต่ยังคงทําการตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยท่ีอาจจะยอมหรือไม่ยอมให้ความเห็นกลุ่มอิทธิพลต่อการต ัดสินใจ 

5. ผู ้บริหารใช้การอภิปรายโดยกลุ่มผู้ใต้บังค ับบัญชา จะประเมินทางเลือกร่วมกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ความเห็นสอดคล้องกัน ผู ้บริหารจะยอมรับและดําเนินการตัดสินใจ
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการตัดสินใจของตนเองก็ตาม 

การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราณ 

จังหว ัดนครปฐม มีความเหมาะสมกับแนวคิดในการตัดสินใจอย่างมาก โดยทั ่วไปการตัดสินใจ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  โดยแบ่งตามจํานวนผู ้ต ัดสินใจได้เป็น การตัดสินใจเพียงคนๆเดียว กับการ
ตัดสินใจเป็นกลุ่ม แทนแนนนวมและชมิดท์ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกับ ฟูร์มแลเยลตัน ในเร่ือง
ของกระบวนการตัดสินใจ ผู ้วิจ ัยมีความเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพราะ
ทําให้ทราบรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริการ องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน 

จังหว ัดนครปฐมได้ และสามารถอธิบายวิธีการเข้าถึงของบริษัทจ้างเหมาเอกชนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพรานได้ 
  

3. แนวคิดเก่ียวกับความรู ้

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความรู้  ความรู้  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ี
ได้จากการศึกษา  ค้นคว้า  หรือประสบการณ์  ซึ่งการท่ีคนเรามีความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั ้นจะ
สามารถสะท้อนถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองนั ้นได้  ผู ้วิจ ัยได้ทําการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา  โดยแบ่งเป็น  ความหมายของความรู้  ระด ับความรู้  การว ัดความรู้  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

  

 ความหมายของความรู ้

 จากการศึกษาแนวคิดของความรู้  ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายท่ีคล้ายคลึง
กัน  สรุปความหมายได้ว่า  ความรู้  เป็นความสามารถของผู้เรียนท่ีจะรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนั ้น ๆ  

โดยแบ่งออกเป็นความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ  และความรู้ต่อเร่ืองราวทั ่วไปในระดบักว้าง  ความรู้
จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง  ความคิด  ความหยั ่งรู้หย ั ่งเห็น  ตลอดจนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้  (เกศินี,  2540:52)  และเป็นความสามารถทางสมองใน
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การทรงไว้  หรือรักษาไว้ซึ่ งเร่ืองราวต่าง ๆ  ท่ีบุคคลได้รับรู้ไว ้ในสมองได้อย่างาถูกต้องแม่นยํา  
(พิชิต,  2545:31)  และความรู้  เกิดจากความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้  เป็นความสามารถในการระลึกนึก
ออกในส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว  ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีคือความรู้รอบตัวและความรู้ทางวิชาการในแต่
ละสาขาวิชาชีพ  (นํ ้ าทิพย์,  2547:15)   

  

 ระดับความรู ้

 เราสามารถจําแนกระดับความรู้  ความรู้  ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย  ท่ีเป็นแนวคิด
ของกลุ่ม  และคณะ  และได้กล่าวถึงระดับของความรู้  โดยจําแนกเป็น  3  ล ักษณะ  คือ   (พิชิต,  

2545:31-33)   

 1.  ความรู้สึกในเร่ืองเฉพาะ  เป็นสมรรถภาพทางสมองขั ้นตํ ่าสุดที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิด
สมรรถภาพาสมองขั ้นสูงท่ีซับซ้อน  และเป็นนามธรรมต่อไป  จําแนกเป็น  2  ข้อคือ   ความรู้
เก่ียวกับศัพท์และนิยาม  กฎและความจริงบางอย่าง 
 2.  ความรู้ในวิธีด ําเนินการ  เป็นความรู้ในเร่ืองของวิธีการ  และการจัดระเบียบ  จําแนก
เป็น  5  ลักษณะ  คือ  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน  ลําดับขั ้นและแนวโน้ม  การจัดประเภท
เกณฑ์ต่าง ๆ  วิธีการ 
 3.  ความรู้รวบยอดในเนื้อเร่ือง  เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อสรุปลักษณะสามัญของส่ิงต่าง ๆ  

แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ความรู้เก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา  ทฤษฎีและโครงสร้าง 

 การวัดความรู้ 
 การวัดความรู้เป็นการวัดสมรรถภาพของสมอง  ด้านการระลึกได้ของความจํา  เน้นการ
วัดเก่ียวกับเร่ืองท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน  โดยทั ่วไปเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิด
ซึ่งแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสมในการว ัดท่ีแตกต่างกันไป  โดยเคร่ืองมือในการว ัดความรู้ท่ีนิยมใช้
มากคือ  แบบทดสอบ  โดยแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ  (บุญธรรม,  2531:24-25) 

 1.  แบบทดสอสบภาคปฏิบัติ  เป็นการทดสอบด้วยการปฏิบัติ  หรือการลงมือปฏิบัติจริง  

เช่น  การหยอดตา  การป้ายตา  การล้างมือให้สะอาดทุกครั ้ งก่อนจับต้องตา  เป็นต้น 
 2.  แบบทดสอบข้อเขียน  เป็นแบบทดสอบที่ใช้กันทั ่วไป  ซึ่งใช้ว ัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ   ช่วย  

เช่น  ปากกา  ดินสอ  เป็นต้น  โดยผู ้ตอบต้องเขียนตอบแบบทดสอบเองทั ้งหมด 
 3.  แบบทดสอบปากเปล่า  เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู ้ตอบพูดแทนการเขียน  มักเป็นการ
พูดคุยกันระหว่างผู ้ถามกับผู้ตอบ  เช่น  การสัมภาษณ์ 

 ความรู้  เป็นความสามารถของผู ้เรียนท่ีจะรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนั ้น ๆ  โดยแบ่งออกเป็น
ความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่ง โๆดยจําแนกเป็น  3  ลักษณะ  คือ ความรู้สึกในเร่ืองเฉพาะ ความรู้ใน
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วิธีด ําเนินการ  ความรู้รวบยอดในเนื้อเร่ือง แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คอื  ความรู้เก่ียวกับหลักวิชาและ
การขยายหลักวิชา  ทฤษฎีและโครงสร้าง  โดยเคร่ืองมือในการว ัดความรู้ท่ีนิยมใช้มากคือ  

แบบทดสอบ  โดยแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ แบบทดสอบ แบบทดสอบ แบบทดสอบปาก
เปล่า  ผู ้วิจ ัยนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างหลักณฑ์การให้คะแนนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจ้างเหมาเอกชน 

4. แนวคิดเก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  (Outsourcing) 

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการ
จากภายนอก  หมายถึง  วิธีการหรือกลยุทธ์ของการบริหารงานธูปแบบหนึ่ง  โดยการส่งต่อกิจกรรม
ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักและ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี  รวมไปถึงพนักงานบางส่วนในหน้าที่งาน
นั ้น ๆ  ให้กับผู ้ให้บริการภายนอก  เพ่ือความเหมาะสมในการจัดกระบวนการธุรกิจ  และใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้วิจ ัยได้ทําการตรวจเอกสารที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา  โดยแบ่งเป็น  ความหมายของจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ความเป็นมา
ของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ความสําคัญของการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  

สาเหตุของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ทางเลือกของการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก
ประเภทของผู ้ให้บริการกับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  หลักเกณฑ์คัดเลือกทีมจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอก  แนวทางการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  วิธีการควบคุมคุณภาพการ
จ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  ผลกระทบของการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  การจ้าง
เหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดด ังนี ้

 

 ความหมายของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 การจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  คือ  เคร่ืองมือหรือวิธีการบริหารจัดการประเภท
หนึ่ งท่ีไม่มีสูตรสําเร็จท่ีแน่นอน  ซึ่ งองค์กรประสงค์จะแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัด
กระบวนการธุรกิจ  และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพิจารณาสัดส่วนสําหรับ
กระบวนการท่ีองค์กรไม่ถนัด  หรือมีปัญหาในการจัดการด้วยตนเองแต่ย ังจําเป็นอยู่  จึงให้องค์กร
ธุรกิจภายนอกรับไปดําเนินการเพ่ือให้สําเร็จตามที่องค์กรผู ้ว่าจ้างมอบหมายให้สอดคล้องกับ
เง่ือนไข  หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  (กฤษฎ,์  2545:1)  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ท่ีว่าการจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอก  หมายถึงยุทธวิธีในการจัดกระบวนการทางธุรกิจ  เพื่อให้เกิดความกระชับ
เหมาะสมกับขนาดและค่าใช้จ่ายจึงเกิดกระบวนการจ้างงานบุคคลภายนอกให้เป็นผู้บริการงาน
บางอย่างซ่ึ งควรเป็นงานท่ีจัดเพ่ือภายในองค์กรนั ่นเอง  โดยต้องคํานึงถึงลักษณะงาน  บุคลากร  

และค่าใช้จ่าย  (สุชาดา,  2541:17)  และการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอกเป็นการส่งต่อกิจกรรม
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และการตัดสินใจขององค์กรบางส่วนให้กับผู ้ให้บริการภายนอกในรูปของการทําสัญญา  มีล ักษณะ
แตกต่างจากการใช้ท่ีปรึกษาตรงท่ีการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอกไม่ได้หมายถึง  แค่การส่งต่อ
กิจกรรมเท่านั ้น  แต่ย ังรวมไปถึงปัจจัยในการผลิตและสิทธิในการตัดสินใจโดย  (Greaver}  1999) 

 -  ปัจจัยการผลิต  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งประกอบไปด้วย  

คน  ว ัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีและสินทรัพย์ต่าง  ๆ

 -  สิทธิในการตัดสินใจ  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการต ัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ของกิจกรรม 

 ความเป็นมาของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 ความเป็นมาของการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  ซึ่ งได้อ้างมาจากแนวคิดของ  

Robert  ว่าการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  เกิดขึ ้นเป็นครั ้ งแรกจากงานระบบสารสนเทศ
ในช่วงระหว่าหลายปี  1980  การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กรขนาดใหญ่  ทําให้หลาย
องค์กรต้องใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้ให้บริการเพิ่มขึ ้น  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก
ก็เหมือนกับแนวคิดของการับช่วงงาน  การร่วมลงทุนและพันธมิตรทางกลยุทธ์  ซึ่งเมื่อนับย ้อนหลัง
ไปการจ้างเหมา-ซ้ื อบริการจากภายนอกก็ย ังคงมีหลักปฏิบัติพื้นฐานเช่นเดียวกัน  กล่าวคือ  

(อัจฉริยะ,  2543:11)   

 -  สําหรับชาวนาท่ีจ้างกลุ่มแรงงานอพยพเพื่อเพิ่มจํานวนคนงานในช่วงของการเก็บเกี่ยว 
 -  สําหรับบริษัทก่อสร้างท่ีใช้การรับช่วงงาน  สําหรับการจัดการกับระบบงานย่อยต่าง ๆ   

 -  สําหรับรัฐบาลท่ีใช้การทําสัญญาในอุปกรณ์ในอุปกรณ์ทางทหารจากคู่สัญญา  ผู้ซึ่ ง
เป็นเสมือนพันธมิตรทางกลยุทธ์ 
 แต่สิ่งที่ท ําให้การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกแตกต่างจากแนวคิดพื้นฐานนี้ก็คือ
ความจริงท่ีว่ากิจกรรมจากภายในจะต้องถูกส่งต่อสู่ภายนอก  ซึ่ งจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นหลักการ
สําคัญของทั ้งการรับช่วงงานและการร่วมลงทุนในองค์กร  ภาคการผลิตมีการใช้การจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอกหลายปีมาแล้ว  โดยเฉพาะในธุรกิจรถยนต์ท่ีให้องค์กรภายนอกทําหน้าท่ีในการ
ผลิตชิ ้นส่วนต่าง ๆ  ให ้

 ในปัจจุบันการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกได้รับความนิยม  และแพร่ขยายไปใน
หลาย ๆ  กิจกรรม  กล่าวได้ด ังนี้   (อิทธิยา,  2548:18) 

 นอกจากการจ้างเหมา-ซื้ อบริการจากภายนอก  (Outsource)  งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกิดขึ ้นมานานหลายปีแล้ว  เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว  ไม่
ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ทําให้บริษ ัทเล็งเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการอ ัพเดทเทคโนโลยี
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องฝึกอบรมพนักงานให้ใชร้ะบบใหม่ ๆ  อยู่ตลอดเวลา  
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ดังนั ้นการจ้างให้บริษ ัทท่ีเป็นผู ้เชี่ยวชาญมาเป็นผู ้เช่ียวชาญมาเป็นผู ้ดูแลระบบให้นั ้น  จะสามารถลด
ระยะเวลา  และค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทได้ 
 การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกได้แพร่ขยายเข้าไปในหลายหน้าท่ีงานของทุก
อุตสาหกรรมการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  งานใน  กระบวนการธุรกิจอ่ืน ๆ  เช่น  การ
รับสั ่งของ  การรับคืนนของ  การทําบัญชี  การคิดภาษีพนักงาน  การจ่ายเงินเดือน  เป็นต้น  โดยท่ี
บริษัทจะมุ่งเน้นเร่ืองการวางแผนการผลิต  และกลยุทธ์ทางการตลาด  ซ่ึงเป็นงานที่มีความสําคัญแก่
บริษัทมากกว่า 
 ต่อมาการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ในส่วนของโลจิสติกส์ก็ได้รับความนิยม
มากขึ ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตั ้งระบบการขนส่งและบริหารให้ครบวงจรนั ้นค่อนข้างสูง  ดังนั ้น
บริษัทจึงยินดีท่ีจะการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  งานด้านการขนส่งออกไปให้บริษ ัทท่ีมี
ความเช่ียวชาญในกระบวนการขนส่ง  และมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมากกว่า 
 

 ความสําคัญของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกคือ  การทําให้ต้นทุนของการบริหารตํ ่าลง  เช่น  

ค่าแรง  ค่าอุปกรณ์  และการบํารุงรักษา  อุปกรณ์การผลิต  รวมถึงค่าบริหารจากแหล่งอืน่ซึ่ งมีราคา
ตํ ่ากว่า  เช่น  ค่าแรงในประเทศ  อินเดีย  จีน  และประเทศต่าง ๆ  ในเอเชีย  โดยการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอก  งานท่ีไม่ใช่งานหลักไปยังบริษัทอื่น ๆ  ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีต้นทุนตํ ่า  จึง
เป็นทางเลือกท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่บริษ ัทได้  (อิทธิยา,  2548:18-19) 

 สาเหตุของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 สาเหตุท่ีผู ้บริหารพิจารณาในการใช้บริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ส่วนใหญ่
เกิดจากหรือมีตัวขับดันท่ีจะทําให้ต ัดสินใจ  มีดังนี ้   (บุญชัย,  2548:122-123) 

 1.  การขัดสนเงินทุน  บริษัทท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  มักจะพบปัญหาขาดเงินทุนใน
การท่ีจะลงทุนกับทุก ๆ  กิจกรรมท่ีจะทําแล้วสามารถได้กําไร  การจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  

บางกิจกรรมออกไปบ้างทําให้ลดจํานวนเงินท่ีจะลงทุนลงได้ 
 2.  การขาดแคลน  Know – How  ซึ่ งในหลาย ๆ  กรณี  มีบริษ ัทมากมายท่ีมี  Know – 

How  ในการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างได้ดีกว่าการขาดแคลนความรู้ที่จะมีความสัมพันธ์กับความ
ยากลําบากในการท่ีจะพัฒนา  Competence  ขึ ้นมาเองภายในบริษัทให้เร็วพอ 
 3.  ความยืดหยุ่น  และความต้องการเพ่ือตอบสนองอย่างรวดเร็ว  หรือการผลิตใน
จํานวนไม่มาก  คือ  บางบริษัทมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการเพิ่มกําล ังผลิตให้สูงขึ ้น  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได ้
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 4.  ความเร็ว  หรือเวลาออกสู่ตลาด  คือ  ในหลาย ๆ  กรณีการพัฒนากิจกรรม  โดยใช้
วิธีการ  Outsourcing  กับ  Key  Supplier  จะทําให้บริษ ัทสามารถนําสินค้าสู่ตลาด  หรือเข้าสู่พื้นท่ี
การค้าใหม่ได้เร็วกว่าท่ีจะทําเองทุกอย่างด้วยตัวเอง 
 5.  การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดคุณค่า  เช่น  บริษัททางด้านเคมีภัณฑ์จํานวน
มากจะต้องมีระดับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขั ้นตํ ่า  เพ่ือให้คุ ้มค่ากับการลงทุน  ถ้าหากว่าระดับ
การผลิตขั ้นตํ ่านี้ไม่ถึง  กม็ักจะทําการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกออกไป  และในบางกรณี
อาจจะไปว่าจ้างคู่แข่งท่ีมีกําล ังการผลิตเหลืออยู่ด้วยซํ ้ าไป 
 6.  ขนาดความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์  เช่น  บริษัทผู ้ผลิตพีซีจ ํานวนมาก  ใน
อดีตจัดทํากิจกรรมสายการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  เอง  ในขณะท่ีปัจจุบันผู้รับจ้างผลิตตามสัญญา
จํานวนมาก  ทําการประกอบชิ้นส่วนให้กับบริษัทผู ้ขายพีซีต่าง ๆ  เพราะฉะนั ้น  ขนาดท่ีเหมาะสม
ในทางเศรษฐศาสตร์  ทําให้บริษ ัทใดบริษัทหนึ่งไม่สามารถทําเองได้  ผลท่ีตามมาก็คือค่าใช้จ่ายใน
การประกอบชิ ้นส่วนลดลงได้อย่างมาก 

 นอกจากท่ีกล่าวข้างต้นเป็นแรงขับด้านบวกท่ีนําไปสู่การจ้างเหมา-ซื้อบริการจาก
ภายนอกบุญชัยก็ย ังกล่าวถึงแรงขับด้านลบ  ดังนี้   (บุญชัย,  2548:123) 

 1.  การเปล่ียนความสมดุลของอํานาจในการควบคุมอุตสาหกรรม  เช่น  IBM  ตัดสินใจ
ในช่วงปี  ค.ศ.1980  กว่าในการจ้างเหมา-ซื้อบริการไมโครโปรเซสเซอร์ให้กับ  Inter  และ
ระบบปฏิบัติการไปให้  Microsoft  อ ันเป็นจุดเร่ิมของซะตากรรมของทั ้งอุตสาหกรรมนี้หลังจากนั ้น 
 2.  ประเด็นเร่ืองของการพึ ่งพา  ข้อมูลลับและความปลอดภัย  ซึ่ งคงต้องพิจารณาเป็น
กรณี ๆ  ไปให้รอบคอบ  ต้องชั ่งดูให้ดี 
 3.  เสียเวลา  ในการติดต่อกับผู้ให้บริการมีประเด็นท่ีจะต้องตกลงกันในรายละเอียด 
 ในขณะท่ีมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่า  สาเหตุของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจาก
ภายนอก  ว่าสาเหตุสําคัญของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  คือ  ต้องการประสิทธิภาพ
ให้กับธุรกิจ  โดยการลดต้นทุน  เพิ่มคุณภาพ  และเพิ่มผลิตภาพ  (จําเนียร,  2545)  และอาจกล่าวได้
ว่าแรงผลักดันจากปัจจ ัยต่าง ๆ  ท่ีเป็นสาเหตุของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  มีด ังนี ้ คือ  

(Greaver}  1999) 

 1.  สาเหตุจากแรงผลักดันขององค์กร 
  1.1  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพโดยการเน้นในส่ิงท่ีองค์กรสามารถทําได้ดีที่สุด 
  1.2  เอเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  เงื่อนไขทางธุรกิจ  

ความต้องการของสินค้า  บริการ  และเทคโนโลย ี
  1.3  เพ่ือการปฏิรูปองค์กร 
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  1.4  เพ่ือเพิ ่มคุณค่าของสินค้า  บริการ  ความพึงพอใจของลูกค้า  และคุณค่าของผู ้
ร่วมหุ้น 

 2.  สาเหตุจากแรงผลักดันในการพัฒนา 
  2.1  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.2  เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญ  ทักษะและเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ภายในองค์กร 
  2.3  เพ่ือพัฒนาการควบคุม  และการจัดการ 
  2.4  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบริหารความเส่ียง 
  2.5  เพ่ือส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  2.6  เพ่ือพัฒนาความเช่ือถือ  และภาพลักษณ์โดยการร่วมงานกับผู ้ให้บริการท่ีมี
ความสามารถเหนือกว่า 
 3.  สาเหตุจากแรงผลักดันทางการเงิน 

  3.1  เพ่ือลดการลงทุนและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
  3.2  เพ่ือเพิ ่มกระแสเงินสด  โดยการโอนสินทรัพย์ท่ีมีอยูใ่ห้กับผู้ให้บริการ 
 4.  สาเหตุจากแรงผลักดันจากรายได้ 
  4.1  เพ่ือให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด  และโอกาสทางธุรกิจจากเครือข่ายของผู ้
ให้บริการ 

  4.2  เพ่ือเร่งการขยายตัวขององค์กร  โดยการใช้ความสามารถ  กระบวนการ  และ
ระบบของผู ้ให้บริการ 
  4.3  เพ่ือเพิ ่มยอดขายและยอดการผลิตขององค์กรอย่างต่อเน่ือง  เม่ือการขยายตัว
ดังกล่าวอาศัยการลงทุนจากผู ้ให้บริการ  โดยไม่ทําให้องค์กรต้องมีการลงทุนเพิ่มสูงขึ ้น 
 5.  สาเหตุจากแรงผลักดันของต้นทุน 
  5.1  เพ่ือลดต้นทุนโดยการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า  และโครงสร้างของต้นทุนท่ีตํ ่า
กว่าของผู ้ใหบ้ริการ 

  5.2  เพ่ือเปล่ียนต้นทุนท่ีเป็นต้นทุนที่ผ ันแปรตามงานท่ีมีการจ้าง 
 6.  สาเหตุจากแรงผลักดันของพนักงาน 
  6.1  ส่งเสริมให้พนักงานมีเส้นทางสายอาชีพท่ีม ั ่นคง 
  6.2  ส่งเสริมความมุ่งมั ่นผูกพัน  และความสามารถในหน้าท่ีไม่ใช่สายงานหลัก 
 ดังนั ้น  สาเหตุของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกท่ีกล่าวมาทั ้ งหมด  สอดคล้อง
กับผลการสํารวจของ  Outsourcing  Institute  Membership  ได้กล่าวไว้ใน  อัจฉริยะ  ซึ่งสรุปได้ว่า
สาเหตุในการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  10  อันดับแรก  ประกอบไปด้วย  1)  การลดและ
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ควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงาน  2)  ส่งเสริมความสามารถหลักขององค์กร  3)  การได้มาซึ่ ง
ความสามารถในระดับโลก  4)  สามารถนําทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไปใช้ในว ัตถุประสงค์อื่น ๆ  ได้  
5)  เม่ือทรัพยากรภายในขององค์กรมีไม่เพียงพอ  6)  เอื้อประโยชน์ต่อการปรับร้ือโครงสร้างทาง
ธุรกิจขององค์กร  7)  เม่ือหน้าที่งานยากท่ีจะดําเนินการและควบคุมได้  8)  ลดการลงทุนในหน้าท่ี
ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร  9)  ลดความเส่ียง  10)  เพิ่มกระแสเงินสดขององค์กรจากการขาย
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  ให้กับผู ้บริการ 
 ทางเลือกของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 ทางเลือกของการจา้งเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  มีนักวิชาการได้จ ําแนกทางเลือกของ
การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ไว้ด ังนี ้   (Cook,  1999)   

 1.  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ทั ้ งหมด  องค์กร
ขนาดกลางและใหญ่  อาจจะประสบปัญหากับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั ้งหมดได้  ทั ้งนี ้ เพราะกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์หลัก ๆ  ย ังคงจําเป็นท่ีต้องอาศ ัย
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพนักงานคนอื่น ๆ  รวมทั ้งใช้การ
บริหารว ันต่อวันอยู่  ดังนั ้นองค์กรขนาดเล็กอาจมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะใช้การจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอก  สําหรับหน้าท่ีงานทรัพยากรมนุษย์ทั ้งหมด 
 2.  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์เพียงบางส่วน  โดย
ขึ ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ท่ีองคก์รวางแผนจะทําการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอก  (เช่น  งานว่าจ้างและเงินเดือน  งานสวัสดิการ  เป็นต้น)  องค์กรอาจจะมี
ประสิทธิภาพในด้านของต้นทุนมากขึ ้นหากจะทําการปรับปรุงกระบวนการ  หรือให้การจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอกในกิจกรรมนั ้น ไ  โดยการใช้การวิเคราะห์ต้นทุน/กําไรในการพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินใจ 
 3.  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในระดับพนักงานทรัพยากรมนุษย์หลายองค์กร
ต้องการปรับหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้ผู ้ให้บริการจากภายนอกทําหน้าท่ีจ ัดเตรียมบุคลากร
เพ่ือท่ีจะเข้ามาปรับปรุงระบบงานภายใน  โดยใช้ข้อตกลงของการเช่าพนักงาน  อย่างไรก็ตาม
องค์กรท่ีจะใช้วิธีด ังกล่าวควรจะสอบถามผู ้ให้บริการจากภายนอกเพ่ือจ้างพนักงานในปัจจุบันของ
ตนต่อไป  เพราะอาจจะมีทั ้งข้อดีและข้อเสียในการเช่าพนักงาน  ส่ิงหนึ่งท่ีองค์กรจะต้องทําก็คือการ
ค้นหาข้อเท็จจริงโดยการพูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู ้เคยใช้การเช่าพนักงานมาก่อน  

รวมทั ้งตรวจสอบลักษณะของบริษัทผู ้ให้บริการท่ีองค์กรจะทําสัญญาด้วย  

 4.  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในบางช่วงเวลา  บางองค์กร  ใช้การจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอกในบางช่วงเวลา  ในกรณีนี้ องค์กรจะจัดสรรเวลาและอุปกรณ์ร่วมกับผู้ให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

35

 

บริการในขณะท่ีผู ้ให้บริการจะทําหน้าท่ีในการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีผู ้เช่ียวชาญเพราะแนวคิดเก่ียวกับ
บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จะเปลี่ยนไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมุ่งความสนใจไปสู่การ
ดําเนินงานขององค์กร  และการใช้ผู ้ให้บริการจากภายนอกในการจัดการกับรายละเอียดของหน้าท่ี
งาน  ซึ่ งสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือคงสภาพขององค์กรต่อไป 
 นอกจากนี้   ย ังสามารถจําแนกประเภทของการจ้างหมา-ซื้อบริการจากภายนอกตาม
ระดับของกิจกรรม  ดังนี้   (Greaver,  1999) 

 1.  ระดับบุคคล  คือการนําตําแหน่งงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงไปสู่ภายนอกองค์กร  

โดยอาจเป็นตําแหน่งท่ีองค์กรขาดทักษะในการบริหารหรือเป็นตําแหน่งงานทางเทคนิค  (เช่น
ตําแหน่งผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ  หรือนักวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
องค์กร)  ท่ีองค์กรยากจะจัดการได้เม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  และโดยส่วนใหญ่การจ้างงานในระดับ
บุคคลจะเกิดขึ ้นเม่ือบุคคลไม่สามารถท่ีจะทํางานได้ในระดับท่ีองค์กรต้องการทั ้ง ๆ  ท่ีมีหน่วยงาน
และกระบวนการท่ีดีอยู่แล้ว  เช่น  ถ้าหากพนักงานบัญชีไม่มีความสามารถในการทําภาษี  องค์กรก็
อาจจะจ้างนักบัญชีจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั ้น ๆ  ให้เป็นผู ้ด ําเนินการ  เป็นต้น 
 2.  ระดับหน่วยงาน  คือ  องค์กรต่าง ๆ  มักใช้ล ักษณะของหน่วยงานทํากําไร  ท่ีแต่ละ
หน่วยงานจําเป็นต้องมีความรู้และความรับผิดชอบท่ีเฉพาะเจาะจง  ดังนั ้นการจ้างเหมา-ซื้อบริการ
จากภายนอกในระดับหน่วยงานจะเกิดขึ ้นก็ต่อเม่ือหน่วยงานไม่สามารถทํางานได้ในระดับที่องค์กร
คาดหว ังไว ้  เช่น  ถ้าองค์กรพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ในแผนกบัญชี  ขาดทักษะและความรู้ทาง
เทคนิคท่ีจะทํางานต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์กรก็อาจจะดําเนินการจ้างเหมา-ซื้อบริการ
จากภายนอก  เพ่ือให้บริษ ัทจัดทําบัญชี  เข้ามารับผิดชอบงานทั ้งหมดของหน่วยงาน  เป็นต้น 
 3.  ระดับกระบวนการ  ในแต่ละหน้าท่ีงานจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการท่ีจะ
ผลิตสินค้าและบริการ  ซ่ึ งถึงแม้องค์กรจะมีหลายหน่วยงาน  แต่ในแต่ละหน่วยงานนั ้นก็มักจะมี
กระบวนการไม่มากไปกว่า  12-15  กระบวนการ  โดยการจ้างภายนอกในระดับกระบวนการจะ
เกิดขึ ้น  เม่ือองค์กรขาดกระบวนการท่ีจะผลักดันให้ระบบงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายในระดับนี้ จะส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน  ซึ่ งผู้ให้บริการจะ
ช่วยให้การทํางานสามารถตอบสนองตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ในระดับท่ีกว้างขึ ้น  

โดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรเท่าเดิม  เช่นเม่ือพบว่าจุดอ่อนท่ีสําคัญขององค์กร  คือ  การขาดระบบ
บริหารท่ีดี  (ทั ้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  ฝ่ายกฎหมายและบัญชี)  แต่องค์กรไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ ้นได้  เน่ืองจากขาดงบประมาณ  และบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  

ซึ่งในกรณีดังกล่าวองค์กรอาจเลือกใชก้ารจ้างเหมา-ซ้ือบริการในรูปของทีมบริหาร/คณะกรรมการ
บริหาร  เพ่ือเข้ามาดําเนินการปฏิรูประบบพื้นฐานต่าง ๆ  ภายในองค์กร  เป็นต้น 
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 ประเภทของผู ้ให้บริการกับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 องค์กรควรจะทําความเข้าใจในลักษณะของผู้ให้บริการในแต่ละประเภท  เพราะ
ลักษณะของผู ้ให้บริการเหล่านั ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ  บทบาท  และขอบเขตของ
การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกที่จะเกิดขึ ้ น  โดยประเภทของผู ้ให้บริการแบ่งออกเป็น  2  

ประเภทด้วยกันคือ  (Greaver,  1999)   

 1.  พันธมิตรทางธุรกิจ  ลักษณะของผู้ให้บริการประเภทนี้จะเขา้มาเป็นเสมือนส่วนหนึ่ง
ในธุรกิจขององค์กรโดยผู ้ให้บริการประเภทนี้จะไม่ทําหน้าท่ีเพียงแค่การปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั ้น  แต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและตัดสินใจในระดับกลยุทธ์
ขององค์กรด้วย  พวกเขาต้องการที่จะจัดการกับทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินกิจกรรมเอง
และมุ่งหว ั งผลตอบแทนท่ีเกิดขึ ้นจากผลงานมากกว่า  (เช่น  การจ่ายตามผลงาน  การแบ่งผลกําไร  

เป็นต้น)  โดยทั ่วไปแล้วผู ้ให้บริการในประเภทนี้ เหมาะสําหรับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก
ในระดับหน่วยงาน  กระบวนการหรือหน้าที่งานท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถหลักขององค์กร 
 2.  ผู ้ผลิต  ลักษณะของผู ้ให้บริการประเภทนี้จะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีองค์กรกําหนด  โดย
ให้ความสนใจในระดับกิจกรรมมากกว่า  ผู ้ให้บริการในลักษณะนี ้ จะมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมสําหรับทั ้งความพยายามและผลงานท่ีเกิดขึ ้น  โดยทั ่วไปจะเหมาะกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการ
จากภายนอกในระดับงานหรือในระดับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถหลักขององค์กร 
 การแบ่งประเภทดังกล่าวย ังมีนักวิชาการได้แยกประเภทของการใช้บริการการจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอก  ไว้ด ังนี ้   (พูนลาภ,  2547 หน้า 148-149) 

 1.  บริการด้านแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทาง  เป็นบริการท่ีเป็นท่ีนิยมกับอย่างมาก  ท่ีมา
ของการใช้บริการดังกล่าวมักสืบเน่ืองจากโครงสร้างองค์กรท่ีอาจจะไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองดังกล่าว  เน่ืองจากอาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  แต่สามารถตอบสนองผล
ของงานได้ไม่ยาก  ตวัอย่างงานด้านสารสนเทศ  อาทิ  งานเดินสายสัญญาณเครือข่าย  งานซ่อม
เคร่ือง  งานติดตั ้งเคร่ือง  เป็นต้น  ลูกค้ามักใช้บริการนี้ เป็นครั ้ งคราว  ความเส่ียงตํ ่าเน่ืองจากหากมี
ความผิดพลาดใด ๆ  เกิดขึ ้นลูกค้ามีโอกาสท่ีจะเลือกรายอื่นให้เข้ามาให้บริการได้โดยง่าย 
 2.  บริการด้านแรงงานท่ีมีความรู้  หรือผู้เช่ียวชาญ  เป็นบริการที่เป็นท่ีนิยมกันอย่างมาก
เช่นกัน  ท่ีมาของการใช้บริการดังกล่าว  มักสืบเน่ืองจากการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  

ความเช่ียวชาญสูงไม่ได้  ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ  อาทิ  การกระทําให้เกิดความเช่ียวชาญ
ในการกู้ระบบ  Microsoft  Server  หรือกู้ระบบ  ระบบฐานข้อมูล  Oracle  ท่ีเป็นฐานข้อมูลของ  

SAP  นั ้น  เป็นไปได้ยาก  เน่ืองจากไม่สามารถมีระบบมาให้ทดลองทําเพื่อให้เกิดความชํานาญได้  
จึงต้องมีการขอรับบริการจากภายนอก  โดยมักจะขอรับบริการจากตัวแทนจากบริษัทเจ้าของสินค้า
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และบริการท่ีขอรับมักจะเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดพอประมาณ  อาทิ  การออกแบบติดตั ้งระบบเมล์  
การติดตั ้งไฟร์วอล  การติดตั ้งระบบฐานข้อมูล  ลูกค้ามักใช้บริการแบบนี้ ในระยะเวลาที่นานกว่า
แบบแรกมักมีระยะเวลาตั ้งแต่  1  วันจนเป็นเดือน  ความเส่ียงของโครงการมีพอประมาณ  แต่ย ัง
สามารถจัดหาผู ้ให้บริการรายอื่นให้เข้ามาดําเนินการแทนการกรณีท่ีมีปัญหาได้ 

 3.  บริการด้านบริหารจัดการโครงการพิเศษ  หรือทักษะเฉพาะตัว  เป็นบริการที่เป็นท่ี
นิยมอีกเช่นกัน  มักนิยมใช้บริการของบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทท่ีได้รับการแต่งต ั ้งให้เป็นตัวแทน
ของบริษัทเจ้าของสินค้าอีกที  เหตุท่ีต้องขอให้บริการประเภทนี้มักเกิดจากการท่ีองค์กรต้องการ
ติดตั ้งระบบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด  หรือต้องการมาตรฐานในการบริหารจัดการซึ่ ง
หากต้องดําเนินการเองก็ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันทีกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในการ
ขอรับบริการประเภทนี้มักจะต้องมีกําหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้  หรือมีการขอคู่มือการใช้งาน
หรืออบรมพิเศษด้วย  บริการท่ีขอใช้ในกลุ่มนี้ได้แก่  การจ้างพัฒนาซอฟตฺแวร์  การจ้างติดตั ้งระบบ  

ERP  ขนาดใหญ่  การให้เข้ามาประเมินช่องโหว่ของระบบ  ลูกค้ามักใช้บริการแบบนี้ เป็นโครงการ
ท่ีมีระยะเวลานาน  อาจจะหลายเดือนจนเป็นปี  ความเส่ียงมีสูงมากเน่ืองจากเป็นงานท่ีใช้ระยะเวลา
ในการด ําเนินการยาว  นั ่นหมายถึง  จํานวนเงินท่ีใช้ในโครงการมักมีมูลค่าสูง  และหากมีความ
ผิดพลาดในองค์กรเป็นประการสําคัญแล้วมีโอกาสสูงที่จะต้องดําเนินการใหม่ 
 นอกจากนี ้   มีนักวิชาการได้สรุปว่า  Outsourcing  มีหลากหลายรูปแบบ  แต่อาจแบ่งได้  
2  ล ักษณะ  คือ  (จําเนียร,  2545)   

 1.  Management  Outsource  การท่ีองค์กรภายนอกรับท่ีจะบริหารกิจการนั ้น ๆ  ให้กับ
องค์กรโดยเบ็ดเสร็จ  โดยท่ีใช้ทรัพยากรในการดําเนินการขององค์กรภายนอกเอง 

 2.  Labour  Supply  Outsource  การท่ีองค์ภายนอกรับท่ีจะบริหารเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เท่านั ้น  ส่วนทรัพยากรด้านอื่น ๆ  องค์กรต้องเป็นผู ้รับผิดชอบเองโดยตรง 
 หลักเกณฑ์คัดเลือกทีมจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน  หรือบุคลากรภายนอกท่ีจ้างเข้ามาพัฒนา
ระบบให้กับองค์กรล้วนจะต้องมีคุณภาพ  เพราะระบบงานท่ีสร้างขึ ้นจะถูกใช้อย่างถูกต้องต่อเน่ือง
และอาจก่อปัญหาท่ีไม่คาดคิดเม่ือใดก็ได้  ดังนั ้นจึงต้องมีบุคลากรตั ้ งขึ ้ นมาดูแลระบบดังกล่าว  ยิ ่ง
กรณีระบบท่ีสร้างโดยบุคคลภายนอก  ก็ยิง่ต้องสนใจเป็นพิเศษ  เพราะหลังจากท่ีส่งมอบแล้ว
ผู ้รับผิดชอบและผู ้ใช้งานตลอดไปก็คือตัวผู ้จ้างนั ่นเอง  สําหรับวิธีค ัดเลือกทีมงานท่ีมีคุณภาพอย่าง
ง่าย ๆ  ทําได้โดย  (บงกชธร,  2547:159) 

 1.  ดูจากกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์  ถ้ามีล ักษณะเป็นขั ้นเป็นตอน  ก็ถือว่าน่าจะมี
มาตรฐานอยู่บ้าง 
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 2.  ดูจากผลงานท่ีผ่านมา 

 3.  ดูกระบวนการทดสอบระบบว่ามีหรือไม่  และทําอย่างไร 
 4.  ดูกระบวนการควบคุมคุณภาพว่ามีหรือไม่  และทําอย่างไร 
 5.  ดูจากองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร 

 แนวทางการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  (บงกชธร,  2547 หน้า 159-160) 

 1.  กําหนดความต้องการ  และความคาดหว ังขององค์กรท่านเพราะถ้าได้ความต้องการท่ี
เด่นชัด  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกจะได้ประสิทธิภาพท่ีดี  และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากสิ่งท่ี
ท่านต้องทําเองทั ้งหมด 
 2.  คิดถึงส่ิงท่ีเป็นไปได้บนพื้นฐานความจริง  อย่างเวบ็แอพพลิเคช ันจะแตกต่างจาก
วินโดวส์แอพพลิเคชัน  การใช้งานบางประเภทท่ีให้ความสะดวกสบายบนวินโดวส์แอพพลิเคชัน  

อาจจะไม่เหมาะสมกับเว็บแอพพลิเคชันก็ได้ 
 3.  ประเมินตนเองโดยพิจารณาจากส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่  เพื่อตรวจสอบว่า  องค์กรของท่าน
พร้อมหรือไม่สําหรับโครงการนั ้น 
 4.  ระบุจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง  แยกแยะการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อโครงการมาก
ท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด  เพ่ือจะได้ก ําหนดขอบเขตให้ทีมจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกได ้

 5.  ด ําเนินงานภายใต้งบประมาณท่ีแน่นอน 

 6.  มีส่วนร่วมในความคืบหน้าของงาน 

 7.  วางแผนแนวทางในการ  Migrate  ระบบใหม่ 

 8.  ให้ทีมกฎหมายมีส่วนร่วมในการทําสัญญาจ้าง 
 9.  มีการกําหนดงบประมาณ  และทรัพยากรเพ่ือรองรับโครงการ 

 10.  มีการส่ือสารกับทีมงาน  รับฟังและแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 
 วิธีการควบคุมคุณภาพการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 เม่ือคัดเลือกบริษัทจา้งเหมา-ซ้ือบริการท่ีถูกใจแล้ว  เราจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตได้  ดังนี้   (บงกชธร,  2547:160) 

 1.  กําหนดเป้าหมายและความคาดหวั งของงานอย่างช ัดเจน  เพ่ือให้ได้ผลล ัพธ์ตรงกับ
วัตถุประสงค ์

 2.  ขอทราบรายละเอียดแผนงาน  และกระบวนการทํางาน  เพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองทั ้งโครงการ  เช่น  การ  QA  Products  โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบทุกจุด ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  การตรวจสอบตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  ซ่ึงขึ ้นกับ
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กระบวนการผลิตของแต่ละบริษัท  ท่ีสําค ัญ  ควรจะตรวจทานในหลายแง่มุมที่สุดเท่าท่ีจะทําให้  
เช่น 

 2.1  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ  รูปแบบธุรกิจ 

 2.2  ตรวจสอบความต้องการของผู ้ใช้งาน 

 2.3  ตรวจสอบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 

 2.4  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหน้าท่ีการทํางาน 

 2.5  ตรวจสอบระบบโดยภาพรวม 

 2.6  ตรวจสอบระบบโดยภาพรวม 

 3.  ส่งบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเข้าไปเรียนรู้  และมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา
ซอฟแวร์ตั ้งแต่ต้น  (ถ้าเป็นไปได)้  เพื่อให้เข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบรวมทั ้งเทคโนโลยี  เพ่ือ
ลดปัญหาข้อมูลหล่นหายระหว่างทางและเป็นการถ่ายทอดในแบบของการเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ทํางานจริง 
 4.  บริษัทผู้จ้างควรจะสร้างทีมตรวจสอบคุณภาพ  หรือทีมท่ีคอยทําหน้าท่ีตรวจรับแอพ
พลิเคชันเบื้องต้นก่อนนําไปใช้งาน  ซึ่งจะต้องจําลองการทํางานจริง  และค้นหาปัญหาท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ ้นหลังจากท่ีส่งมอบงานแล้วเรียบร้อย 
 อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น  บงกชธร  กล่าวต่อว่าเป็นการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจาก
ภายนอกทั ้งระบบงาน  นอกจากนี้ ย ังมีการจ้างทํางานแบบเฉพาะส่วนอีกด้วย  เช่น  จ้างให้ทําเฉพาะ
การออกแบบงานทางกราฟิก  หรือจ้างโปรแกรมเมอร์ให้ทํางานในส่วน  Coding  อย่างเดียว  ซึ่ งก็
ต้องมีการควบคุมคุณภาพเช่นกัน  แต่ก่อนท่ีจะทําท่านต้องตกลงกันให้แน่นอนว่าผู ้รับจ้างจะทํางาน
ครอบคลุมถึงส่วนใดบ้าง  เช่น  ให้แก้ไขจนกว่าจะถูกต้องตามหลักการท่ีวางไว้ตอนแรกหรือแก้ไข
ภายใจระยะเวลาเท่าใด  จึงจะหมดสัญญา  เป็นต้น 

 ผลกระทบของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก 

 ข้อดีของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  มีข้อดีหลายด้าน  ได้แก่  (อิทธิยา ,  

2548:19-20) 

 1. ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนของบริษัทและประสิทธิผลของบริษัทเพิ่มขึ ้ น   ทําให้มี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้น  เน่ืองจากต้นทุนในการตั ้งโรงงานและการติดตั ้งสายการผลิต  

ถือเป็นตัวแปรในการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  เพราะการก่อสร้างโรงงานหรือการตั ้ง
สายการผลิตถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูง  ดังนั ้นในบางผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบของสายการผลิต
บ่อย  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  สามารถช่วยบริษัทลดต้นทุนได้  ตัวอย่างเช่น  การท่ี
บริษัทผลิตนํ ้ าผลไม้ต้องการบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบกล่อง  แบบซองตั ้งพร้อมด่ืม  บริษัทสามารถ
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จ้างบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่ งเขาสามารถเปลี่ยนแบบได้ตามความต้องการโดยท่ีไม่ต้องลงทุนซ้ือ
เคร่ืองจักรผลิตถุง 
 ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีอ ัตราส่วนค่าแรงข ั ้นตํ ่าสูงกว่าประเทศ
อื่น ๆ  มาก  ดังนั ้นหลาย ๆ  บริษัทในสหรัฐอเมริกา  จึงจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกงานท่ี
บุคลากรในประเทศอื่นสามารถทําได้ในต้นทุนท่ีตํ ่ากว่าออกไป  โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามา
ช่วยประสานตัวอย่าง  เช่น  Call  Center  หรือ  Customer  Service  Call  Center  จะทําหน้าท่ี
ให้บริการคําปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือแนะนําแก้ปัญหาให้กับลูกค้า  รวมทั ้งรับเร่ืองต่าง ๆ  ท่ี
ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามซึ่ งมาสอบถามซึ่ งประเทศอินเดียเป็นทางเลือกหล ักของบริษัทให้
สหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากมีค่าแรงท่ีถูกกว่าสหรัฐอเมริกามาก  โดยค่าแรงเฉล่ียของพนักงานหน่วย
บริการลูกค้าหลงัการขาย  (Customer  Service  Representative, CSR)  ในอินเดียอยู่ท่ีประมาณ  

2,400  เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี  คิดเป็น  10-20%  ของค่าแรงพนักงานบริการลูกค้าใน
สหรัฐอเมริกา 
 นอกจากนี้   คนอินเดียย ังใช้ภาษาอ ังกฤษได้ดี  และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  ดงันั ้นจึงไม่แปลกเลยท่ีสหรัฐอเมริกาจะมีการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประเทศอินเดียจํานวนมาก 
 2.  เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่บริษัท  ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าต้นทุนในการตั ้ ง
สายการผลิตจะมีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูง  ดังนั ้น  บริษัทจะต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณท่ีคุ้มทุน  หาก
ความต้องการของสินค้าไม่มากพอท่ีจะต้องผลิตด้วยตนเองในงวดใดบริษัทก็ควรจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอกให้บริษ ัทอื่นผลิตให้  ในส่วนของการขนส่งโลจิสติกส์  บริษัทที่มีการขายสินค้า
ตามฤดูกาล  ก็ไม่จําเป็นต้องมีแผนกขนส่งสินค้าเอง  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกจะช่วย
ประหยัดค่าดูแลรถขนส่ง  รวมทั ้งระบบของการควบคุมการขนส่งด้วย 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท  โดยต้องการท่ีไม่ได้เป็นงานหลักออกไป  และมุ่งเน้น
ในส่วนงานหลัก  ตัวอย่างเช่น  บริการหล ังการขาย  บริษัทสามารถจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  

ไปยังบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดต่อให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้  บริษัทท่ีรับการจ้าง
เหมา-ซื้อบริการจากภายนอกทางด้าน  การบริการหลังการขาย  จะฝึกพนักงานในการติดต่อกับ
ลูกค้าเป็นพิเศษ  และอาจให้บริการโดยท่ีไม่มีข้อจํากัดของเวลาให้บริการ 
 ในสกรัฐอเมริกากฎหมายแรงงานจะมีความซับซ้อน  เข้มงวดในการคุ ้มครองแรงงาน
และย ังมี  Labor  Union  ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั ้น  หลาย ๆ  บริษัทจึงต้องการการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอก   งานด้านบริการเพ่ือท่ีจะลดปัญหา  เ ช่น  เ ร่ืองสวัสดิการ  หรือปกป้อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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 4.  งานมีประสิทธิภาพสูง  ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานมากขึ ้ น  

ตัวอย่างเช่นบริษัทท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี  นิยมเลือกการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  ไปยัง
ประเทศอินเดียเพราะประชากรในประเทศมีความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีค่อยข้างสูง 
 ปัจจุบันอินเดียมีพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกร  อยู่ถึง  340,000  คน  

และ  210,000  คนตามลําดับ  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย  คาดว่าภายในปี  

2551  ความต้องการพนักงานในสองส่วนนี้จะมีเพิ ่มขึ ้นเป็น  1.1  ล้านคน  อินเดียจึงมีนโยบายท่ีจะ
ใช้งบประมาณ  1  พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  เพ่ือเพิ ่มนักศึกษาท่ีจบด้านคอมพิวเตอร์จาก
ปัจจุบัน  100,000  คนต่อไป  เป็น  300,000  คนต่อปีภายในปี  2548  เพื่อท่ีจะเพิ่มความสามารถใน
การรองรับความต้องการแรงงานในส่วนนี้มากขึ ้น 
 5.  ช่วยให้บริษ ัทสามารถค ัดเลือกคนท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านในแต่ละประเทศ   ซึ่ง
บุคลากรท่ีมีความสามารถถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญท่ีทําให้บริษ ัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 6.  ก่อให้เกิดการขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ง่ ายขึ ้น  เ น่ืองจากบุคลากรใน
ต่างประเทศมีความเข้าใจในโครงสร้างตลาดนั ้น ๆ   อยู่แล้ว  ดังนั ้นการผลิตและจ ําหน่ายสินค้าให้ถูก
กับกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นไปได้ง่ายขึ ้น  และการท่ีบริษัททําการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอก  การ
ผลิตไปยังประเทศอื่นทําให้คนในท้องถิ่นคุ้นเคยกับชื่อของบริษัทอีกด้วย  ในส่วนนี้ บริษ ัทได้
ประโยชน์ในการสร้างยี่ห้อไปในตัว 
 ข้อเสียของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการ  เม่ือกล่าวถึงขอ้ดีของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจาก
ภายนอกแล้ว  แต่ก็มีข้อเสียแอบแฝงอยู่เหมือนกัน  หากทีมงานที่จ้างเหมานั ้นไม่เข้าใจ  กระบวนการ
ธุรกิจขององค์กร  หรือทีมงานเดิมถ่ายทอดงานให้ทีมงานที่เข้ารับผิดชอบโครงการต่อไม่ดีพอ  

แม้แต่ทีมการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกไม่ได้มาตรฐาน  หรือมีความสามารถไม่เข้าข ั ้นก็
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ได้  (บงกชธร,  158-159)  เช่น 

 1. ปัญหาจากความซับซ้อนของระบบ 

 เม่ือมีการจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกให้เข ้ามาออกแบบ  และดําเนินโครงการจนสําเร็จลุล่วง 

บางครั ้ งท่านอาจต้องเปิดเผยข้อมูลลับ  หรือกระบวนการทํางานของบริษัท  ซ่ึงมีโอกาสเกิดความ
เสียหายได้  จากการท่ีทีมจ้างเหมา-ซื้ อบริการภายนอกนั ้น  นําข้อมูลลับไปเผยแพร่กับคู่แข่ง
นอกจากนี ้   ความซับซ้อนของกระบวนการทํางานก็สําค ัญ  โดยหากทีมงานท่ีรับช่วงต่อมีความ
เข้าใจในระบบหรือฟังก์ช ันการทํางานไม่ดีพอ  ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาเวลาท่ีต้องการแก้ไขระบบ
เหล่านั ้นด้วย 
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2.  ปัญหาจากการถ่ายเทคโนโลยี 

 เม่ือจ้างบุคลากรภายนอก  พวกเขาอาจจะนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้งานกับโครงการ
ของท่าน  ซึ่ งทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับความล่าช้า  และการบํารุงรักษาระบบในยามท่ีทีมงานใหม่เข้า
มารับช่วงต่อ  เน่ืองจากขาดทักษะ 
 3.  ปัญหาจากคน 

 ถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดก็ว่าได้  เพราะเม่ือมีการถ่ายทอดความรู้  ทั ้งในด้านหน้าที่การ
ทํางานของระบบ  กระบวนการทํางานของระบบ  และเทคโนโลยีท่ีใช้สร้างระบบแก่คนท่ีรับช่วง
งานต่อกันเป็นทอด ๆ  จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเป็นทอด ๆ  เช่นกัน  เหมือน  “เกมกระซิบ
กระซาบ”  (หรือใครจะเรียกอย่างอื่นก็สุดแต่) 

 

 การจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกในประเทศไทย 

 แนวคิดเร่ืองการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอกแม้จะได้รับความนิยมและมีการปฏิบัติ
กันอย่างกว้างขว้างในประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่สําหรับประเทศไทยนั ้นย ังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีงานเขียนท่ีใช้ค้นคว้าอ้างอิงค่อนข้างน้อย  อีกทั ้ งงานเหล่านี ้ ก็ไม่ได้ศึกษาในแนวลึก  

ดังนั ้นคําว่า  การจ้างเหมา-ซ้ือบริการภายนอก  สําหรับประเทศไทยยังคลุมเครือไม่ชัดเจน 

 ซึ่งอ ัจฉริยะ  ได้กล่าวอ้างถึง  ดนัย  ท่ีกล่าวว่าแนวโน้มของการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจาก
ภายนอกในประเทศไทยว่าการท่ีจะเกิดเต็มรูปแบบนั ้นค่อนข้างยาก  เพราะคนไทยยังไม่ไว้วางใจใน
ความสามารถของผู ้ให้บริการ  โดยกลัวว่าจะไม่สามารถทําความเข้าใจในลักษณะและธรรมชาติของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง  อีกทั ้งมองว่าการที่เป็นคนจากภายนอกอาจจะไม่มีความรู้สึกมุ่งมั ่นผูกพัน
พอท่ีจะทําหน้าที่งานนั ้น ๆ  ให้บรรลุผลสูงสุดได้เหมือนการทํางานของพนักงานของพนักงาน
ภายในเองและท่ีสําคัญองค์กรต่าง ๆ  ในประเทศไทย  ย ังมีเทคโนโลยีท่ีไม่ก้าวหน้าเพียงพอท่ีจะเข้า
มาสนับสนุนต่อการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอกท่ีจะเกิดขึ้นได้  ดังนัน้แนวโน้มในอนาคต
เก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภายนอก  น่าจะเพิ่มสูงขึ ้นเฉพาะองค์กรท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติ
มากกว่า  ปัจจุบันองค์กรของไทยส่วนใหญ่พบว่าการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกอยู่ตรงกลาง
ระหว่างให้ท่ีปรึกษาและการับช่วงงานเป็นส่วนใหญ ่

 เน่ืองจากไม่ได้มีการระบุชัดว่าการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกจะเกิดขึ ้นในระดับ
ใด  ดังนั ้นผู ้วิจ ัยจึงสรุปว่าล ักษณะงานการรับช่วงงาน  ที่เกิดขึ ้นในเมืองไทยเป็นรูปแบบของการจ้าง
เหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกรูปแบบหนึ่งในลักษณะ  Labour  Supply  Outsource  (จําเนียน,  2545)  

ซึ่งการรับช่วงในประเทศไทยมีมานานแล้ว  โดยเฉพาะในธุรกิจก่อสร้างและมีการแพร่หลายไปใน
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ  ด้วย  การรับช่วงงานเป็นท่ีนิยมสูงสุดในช่วงปัจจุบัน  นับแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจ
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วิกฤตในปี  2540  เป็นต้นมา  ธุรกิจและบริการอื่น ๆ  ท่ีไม่เคยใช้บริการก็หันมาให้ความสนใจ  และ
เกิดการใช้บริการรับช่วงกันแพร่หลาย 
 ระเบียบและนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 การศึกษาระเบียบและนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น  ผู้วิจ ัยได้ทําการตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา  โดยแบ่งเป็น  การใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยและกิจการของคน
ไทย  วิธีซื้อหรือวิธีจ้าง  รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง  การค ัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือ
การจ้าง  กรรมกร  วิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  การ
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์  อํานาจในการสั ่งซ้ือหรือสั ่งจ้าง  การจ่ายเงินล่วงหน้า  การตรวจรับพัสดุ  การ
ตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา  กรรมการ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้    
 การใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย 

 ข้อ  11  ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือ
บริการของคนไทย  ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 
 (1)  ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือ
ผู ้ขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น 

 ( 2 )   ในกร ณีพัส ดุ ท่ีต้อ งก าร ซื้ อห รื อจ้า งทํามี ปร ะก าศกํ าหนดมาต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
ก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุหมายเลขมาตรฐานก็
ได ้

 (3)   ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ื อหรือจ้างทํา   ย ังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  แต่มีผู ้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้กําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในคู่มือผู ้ซื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผู ้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ ้น 
 (4)  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาหรือรายการ
ในการก่อสร้างแตกต่างจาก ท่ีกําหนดไว้ใน   (2)  หรือ   (3)  ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และเม่ือได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วง
แล้วให้ด ําเนินการซ้ือหรือจ้างต่อไปได้  หรือไม่รับพิจารณารายนั ้นแล้วแต่กรณี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

44

 

 (5)  ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา  มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตั ้งแต่สามรายขึ ้นไป  ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภ ัณฑ์ที่ท ําในประเทศไทยซึ่ง
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน  ท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั ้น 
 (6)  ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา  มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  ตั ้งแต่สามรายขึ ้นไป  ให้ระบุความต้องการเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทําในประเทศไทยซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานเท่านั ้น 
 ในกรณีมีพัสดุที่ต้องการซ้ือหรือจ้างทําเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิต  ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ  ตั ้งแต่สามรายขึ ้นไปให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีทําในประเทศ
ไทย  ซ่ึงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั ้น 
 การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้   นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  และผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูง
กว่าราคาตํ ่าสุดของผู ้เข ้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละทําให้ต่อรองราคาผู ้เสนอผลิตภัณฑ์แสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ ่าสุด
หากต่อรองแล้วราคาหลังจาดลดลงสูงกว่าราคาตํ ่ า สุดไม่เกินร้อยละสาม   หรืออัตรา ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซ้ือหรือจ้างจากผู ้เสนอราคารายนั ้น 
 (7)  ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซื้อหรือจ้างทําเป็นพัสดุท่ีมีผู ้ผลิตน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ตาม  

(6)  ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีทําในประเทศไทยซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการับรองระบบคุณภาพ 

 การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้   นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ ่าสุดของผู ้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละสิบให้ต่อรองราคาผู ้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์  แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ ่าสุด  หากต่อรองแล้วราคาหลังจากลดลงสูงกว่าราคาตํ ่าสุดไม่เกินร้อยละ
เจ็ด  หรืออัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู ้เสนอราคารายนั ้น 
 (8)  ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซื้อหรือจ้างทํามีผู ้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้วให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีทําในประเทศไทย 
 การซ้ือหรือการจ้างในกรณีนี้   นอกจากการจ้างก่อสร้าง  หากมีผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ ่าสุดของผู ้ เข้าแข่งขันรายอื่น
ไม่เกินร้อยละเจ็ด  ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภ ัณฑ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนไว้ก ับกระทรวง
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อุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาตํ ่าสุด  หากต่อรองแล้ว  ราคาหลังจากลดลงสูงกว่าราคาตํ ่าสุดไม่เกิน
ร้อยละห้า  หรืออัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ให้ซื้อหรือจา้งจากผู ้เสนอราคารายนั ้น 
 (9)  การดําเนินการตาม  (5)(6)(7)  หรือ  (8)  ให้ถือตามท่ีปรากฏในบัญชีคู่มือผู ้ซ้ือหรือ
ใบแทรกคู่มือผู ้ซ้ือท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดทําขึ ้นถึงเดือนก่อนหน้าท่ีจะประกาศซ้ือหรือจ้าง 
 ถ้ามีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในระหว่างขอการับรองระบบคุณภาพหรือการขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไว ้กับกระทรวงอุตสาหกรรม  โดย
แนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคาหากผลิตภัณฑ์นั ้นได้รับการับรองระบบคุณภาพ  หรือ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใน  10  วันทําการ  นับจากว ันถัดจากวันเสนอราคา  แต่ทั ้งนี ้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคา
ของคณะกรรมการให้ถือเสมือนเป็นผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือ
ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี 

 (10)  ในกรณีได้ด ําเนินการตาม  (2)(3)(5)(6)(7)  หรือ  (8)  แล้วแต่ไม่สามารถซ้ือหรือ
จ้างได้ให้ดําเนินการซ้ือหรือจ้างต่อไปได้  หรือไม่รับพิจารณารายนั ้น  แล้วแต่กรณี 
 (11)  การซ้ือและการจ้างนอกจากท่ีกล่าวใน  (2)(3)(5)(6)(7)  หรือ  (8)  แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างก่อสร้าง  ให้กําหนดเง่ือนไขให้ผู ้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศท่ีผลิตด้วย  ในกรณีท่ี
ผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือกิจการของคนไทยเสนอราคา
สูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่มีแหล่งกําเนิดหรือไม่ได้ผลิตในประเทศไทย  หรือกิจการที่ไม่ใช่ของคน
ไทยไม่เกินร้อยละห้า  ให้ต่อรองราคาของผู ้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีแหล่งกําเนิดหรือผลิตใน
ประเทศไทย  หรือกิจการของคนไทยรายทีเสนอถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนด  ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการและเสนอราคาตํ ่าสุด  หากต่อรองราคาแล้ว  ราคาหลังลดลงสูงกว่าราคา
ตํ ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคาราย
นั ้น 
 (12)  การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาท่ีอยู่ในฐานเดียวกัน  โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับประกาศให้ผู ้เสนอราคาทราบ
แล้วแต่กรณี 

 (13)  ราคาท่ีซ้ือหรือจ้าง  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก ําหนดสําหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจ้าง
แต่ละวิธีเว ้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม  (6)(7)(8)  หรือ  (11) 
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 การซื้อหรือการจ้างท่ีดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  ซึ่ งไม่สามารถเจรจากับ
แหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งได้ให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ ่นส่งเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศ  หรือกิจการของคนไทยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

 ในก ร ณีพัส ดุ ใด   ผลิ ต ได้ ไ ม่ เ พี ยง พอ ต่ อ คว ามต้อ งก า ร ในประ เ ทศ   ให้
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้  ตามความ
เหมาะสมและจําเป็น 

 วิธีซ้ือหรือวิธีจ้าง 
 ข้อ  12  การซ้ือหรือการจ้างกระทําได้  5  วิธี  คือ 

 (1)  วิธีตกลงราคา 
 (2)  วิธีสอบราคา 
 (3)  วิธีประกวดราคา 
 (4)  วิธีพิเศษ 

 (5)  วิธีกรณีพิเศษ 

 ข้อ  13  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั ้ งหนึ่ง  ซึ่งมี
ราคาไม่เกิน  100,000  บาท 

 ข้อ  14  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั ้ งหนึ่ง  ซ่ึงมี
ราคาเกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท   

 ข้อ  15  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั ้ งหนึ ่ง  

ซึ่งมีราคาเกิน  2,000,000  บาท 

 ข้อ  16  การซ้ือหรือการจ้างตามข้อ  13  หรือข้อ  14  ถ้าผู้สั ่งซ้ือหรือสั่งจ้างเห็นสมควร
จะสั ่งให้กระทําโดยวิธีกําหนดไว้สําหรับวงเงินท่ีสูงกว่าก็ได้ 

 การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างในครั ้ งเดียวกัน  เพ่ือให้วงเงินตํ ่า
กว่าท่ีกําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด  หรือเพ่ือให้อํานาจสั ่งซื้อสั ่งจ้างเปล่ียนไป  จะกระทํามิได้เว้นแต่การ
แบ่งซ้ือแบ่งจ้างว ัสดุท่ีง่ายต่อการเน่าเสีย  หรือโดยสภาพไม่อาจดําเนินการซ้ือหรือจ้างในครั ้ ง
เดียวกันทั ้งจํานวนเงิน 
 การซ้ือหรือการจ้างซึง่ดําเนินการด้วนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั ่งซื้อหรือผู้สั ่งจ ้างจะสั ่ง
ให้กระทําตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้ 
             ข้อ 17 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือครั ้ งหนึ ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาทให้กระทํา
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี ้
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(1) เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ ่น รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2) เป็นพัสดุท่ีต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ ่น 

(3) เป็นพัสดุท่ีจ ําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

(4) เป็นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคท่ีไม่ต้อง
จัดซ้ือตามช่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53 

(5) เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง ซึ่ งจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(6) เป็นพัสดุท่ีได้ด ําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 

           ข้อ 18 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั ้ งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้
กระทําการได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นงานท่ีต้องจ้างช่างผู ้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู ้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า หรือ
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(3) เป็นงานท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ ่น 

(4) เป็นงานท่ีได้ด ําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 

 ข้อ 19 การซ้ือหรือการจ้างโดยกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงาน 

ตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู ้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนัน้เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซ้ือหรือจ้าง 
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(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซ้ือหรือจ้าง และกรณีนี้ ให้รวมถึง
หน่วยงานอื่นท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย 

รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ข้อ 20  ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจ้างการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างตาม
ข้อ21 ให ้

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจ ัดทํารายงานเสนอผู ้สั ่งซ้ือหรือผู ้สั ่งจ้างตามรายการด ังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องซ้ือหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานท่ีจะจ้าง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั ้ ง

หลังสุด 

ภายในระยะเวลา 2ปีงบประมาณ 

(4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจ้างในครั ้งนั ้นทั ้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณ
ว่าจะซ้ือหรือจ้างในครั ้ งนั ้น 

(5) กําหนดระยะเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนัน้ หรือให้งานนั ้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลท่ีต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั ้น 
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจ ําเป็นในการซ้ือ

หรือจ้าง การออกประกาศสอบหรือประกวดราคา 
 

การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท  และการซ้ือหรือจ้างโดย
วิธีพิเศษ ตามข้อ 17(2)  หรือข้อ 18(3) ซึ่ งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติราชการนั ้น จะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะการที่เห็นว่า
จําเป็นก็ได ้

 

ข้อ 21 ก่อนด ําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอ
ต่อผู ้สั ่งซ้ือตามรายการดังต่อไปนี้ 
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(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องซ้ือ 
(2) รายละเอียดของท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างท่ีต้องการซ้ือรวมทั ้งเนื้อที่และท้องท่ีท่ี

ต้องการ 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องท่ีนั ้น 
(4) ราคาซื้ อขายของท่ีดินและหรือสิง่ก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั ้ งหลังสุด

ประมาณ3ราย 

(5) วงเงินท่ีจะซ้ือโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้  หรือเงิน
ช่วยเหลือท่ีจะซ้ือในครั ้ งนั ้นทั ้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซื้อในครั ้ ง
นั ้น 

(6) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีต้องการซ้ือโดยวิธีนั ้น 
(7) ข้อเสนออื่นๆเช่น การขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ ํ าป็นในการซ้ือการ

ออกประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา 
การซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  

 

ข้อ22 เม่ือผู้สั ่งซื้อหรือผู้สั ่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ20 หรือข้อ
21 แล้วให้เจ ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจ้างนั ้นต่อไป 

การคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือการจ้าง 
ข้อ 23 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการซ้ือและการจ้าง ให้กระทําได้ในกรณีจําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู ้ท่ีมีความสามารถ โดย
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู ้ท่ีสนใจทราบโดยเปิดเผย 

 

ในการดําเนินการคัดเลือกให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ พร้อมด้วยเอกสาร
คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องทําการคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานท่ีต้องการซ้ือหรือจ้าง 
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(3) คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกซึง่เป็นเกณฑ์ความต้องการขั ้นต ํ ่าเช่น 

ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาสมรรถภาพในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองมือ และ 

โรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น 

(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก 

ข้อ24 เมือหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั ่งการอนุมัติใน
ขอ้23 แล้วให้เจ ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพ่ือคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น 

 

ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี ้

(1) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซ้ือหรืองานที่ต้องการจ้าง 
(2) ประสบการณ์และผลงานของผู ้เสนอท่ีมีล ักษณะและประเภทเดียวกัน 
(3) สมรรถภาพส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองมือและโรงงาน 
(4) ฐานะการเงิน 

(5) หลักเกณฑ์ทั ่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(6) สถานท่ีในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น 

ในประกาศครั ้ งแรก ให้กําหนดสถานท่ี ว ัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และ
เปิดซอง ข้อเสนอ พร้อมทั ้งประกาศโฆษณาและแจง้ล ักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซ้ือหรืงานท่ี
ต้องการจ้างและกําหนดเวลาให้เพียงพอเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ท่ีสนใจจัดเตรียมข้อเสนอทั ้งนี ้จะต้อง
กระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า  30 วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทํางานนั ้นโดยตรง หรือโฆษณาด้วยวิธีอื่นอีกก็ได้ 

สําหรับการคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานชาติ ให้ประกาศ
โฆษณาก่อนว ันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 ว ัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย 

ข้อ25 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นแ ต่งต ั ้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยให้แต่งตั ้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ ่น หรือราชการอื่นตั ้ งแต่ระดับ5
หรือเทียบเท่าขึ ้นไป 

หรือเทียบเท่าขึ ้นไป และจะต้องมีผู ้ชํานาญการ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน  
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การแต่งตั ้งข้าราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู ้ว่าราชการจังหว ัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการนั ้นๆแล้วแต่กรณี 

 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้น มีหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชส่วน
ท้องถิ ่นกําหนด 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั ้งหมดต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
เพ่ือพิจารณาประกาศรายช่ือผู ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างต่อไป 

 

ข้อ26 หล ังจากที่ได้มีการประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือ การจ้างแล้วให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นเปิดโอกาสให้ผู ้ประสงค์ขอรับการพิจารณาคัดเลือกย่ืนค ําขอ
ได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามข้อ 24 และข้อ 25  

 

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายช่ือผู ้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อการจ้างท่ีได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี 

 

กรรมการ 

ข้อ27 ในการดําเนินการซ้ือหรือจ้างแต่ละครั ้ งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้น เพ่ือปฎิบัติตามระเบียบนี้   พร้อมทั ้งกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  

(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามีเหตุท่ีทําให้การรายงานล่าช้า ให้
เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จําเป็น 

ข้อ28 คณะกรรมการตราข้อ27แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ1คนและ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้ประธานแต่งต ั ้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ ่นหรือข้าราชการอ่ืน
ตั ้งแต่ระดับ3ขึ ้นไป ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น   แต่งตั ้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทําหน้าท่ี
ประธานกรรมการแทน 

สําหรับการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นพิจารณาแต่งตั ้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมท่ีมี
ความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานทม่ีจะซ้ือหรือจ้างครั ้ งนั ้นและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหว ัด ตามข้อเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นท่ีดําเนินการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อยคณะละ 2 คน 

การแต่งตั ้งข้าราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรค1 ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู ้ว่าราชการจังหว ัด นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการนั ้นๆแล้วแต่กรณี 

ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้ว
ประธานกรรมการย ังไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าท่ี
ประธานกรรมการเวลานั ้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะข้อ 35(1) หรือข้อ 42

แล้วแต่กรณีแล้วรายงานประธารกรรมการซึ่ งหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ ่นแต่งตั ้งเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ในการซ้ือหรือจ้างครั ้ งเดียวกัน ห้ามแต่งตั ้ งผู้ท่ีเป็นกรรมการการรับและการเปิดซอง
ประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

คณะกรรมการทุกคณะเว้นแต่กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา   ควรแต่งตั ้ง
ผู ้ช ํานาญการหรือผู ้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจ้างนั ้นๆเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

  

5. แนวคิดเก่ียวหลักการให้บริการประชาชน 

จากการศึกษาผู้วิจ ัยได้ทําการรวบรวมความหมายของการบริการไว ้ดังนี ้ 
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คอทเลอร์ (Kotler) กล่าวว่า “การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆท่ีกลุ่ม
บุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งข้อความ
เป็นเจ้าของส่ิงใด ทั ้งนี ้การกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าท่ีมีตัวตนได้” 

เลทิเนน (Lehtinen) ไดอ้ธิบายว่า “การบริการ คือ กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรม
หลายอย่างท่ีเกิดขึ ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ 

สแตนตอน (Stanton) ได้ให้ความหมายของ “การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
ผลประโยชน์ใดๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยล ักษณะเฉพาะตัว
ของมันเองท่ีจับต้องไม่ได้ และไม่จําเป็นต้องรวมกันอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการใด การบริการ
อาจเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่ใช้สินค้าท่ีมีตัวตน และไม่ได้แสดงความเป้นเจ้าของสินค้านั ้น” 

พเชนสกี และโทมัส (Pnchansky & Thomas) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงบริการ
ดังนี ้

1. ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ (availability) คือ ความเพียงพอระหว่างบริการท่ีมี
อยู่กับความต้องการขอรับบริการ 

2. การเข้าถึงแหล่งบริการ (accessibility) คือ ความสามารถท่ีจะไปใช้แหล่งบริการได้
อย่างสะดวก โดยคํานึงถงึล ักษณะที่ต ั ้ง 

3. ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ  (accommodation) 

ได้แก่แหล่งบริการท่ีผู ้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวก และมีสิ่งอ ํานวยความสะดวก 

4. การยอมรับคุณภาพของการบริการ (acceptability) ซึ่ งในที่นี ้หมายถึง การยอมรับ
ลักษณะของผู ้ให้บริการด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539 : 6 - 11) 

สรุป การบริการ อาจยังไม่มีความหมายท่ีชัดเจน และค่อนข้างมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมท่ี
เกิดขึ ้นอย่างต่อเน่ือง สามารถสรุปความหมายได้ว่า การบริการ คือ กิจกรรมท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ สาม
รถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ 

ลักษณะของการบริการ 

บริการมีล ักษณะพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์มาก ลักษณะความแตกต่างของบริการทํา
ให้การกําหนดโปรแกรมการตลาดแตกต่างจากโปรแกรมตลาดผลิตภัณฑ์ด้วย บริการจะมีลักษณะ
สําคัญดังนี้  (กัลยา เทียนกลํ ่า และคณะ. 2539 : 35 – 39) 
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1. ไม่มีรูปร่าง ลูกค้าสามารถหยิบจับ ชิมรส รู้สึก มองเห็น ได้ยินหรือดมกลิ ่นบริการนั ้น
ได้ จนกว่าจะซ้ือบริการนั ้นเสียก่อน 

2. ไม่สามารถแยกได้ โดยปกติบริการไม่สามารถแยกจากบุคคลได้ เพราะบุคคลเป็น
ผู ้กระทํากิจกรรมบริการ หรือเป็นผู ้ให้บริการแม้จะโดยเคร่ืองจักรเคร่ืองมือก็ตาม แต่มนุษย์เป็นผู้
ควบคุมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือให้ทํางาน บริการบางอย่างมนุษย์ต้องสร้างขึ ้น แต่บางอย่างก็เกิดขึ ้น
ต่อเน่ืองกับบริการหลัก  

3. ผลผลิตจะปะปนกันหลายอย่าง 

เป็นการยากท่ีจะกําหนดมาตรฐานผลผลิตของบริการได้ทั ้งๆท่ีเป็นบริการเดียวกัน เช่น 

บริการขนส่งเคร่ืองบินของสายการบินต่างๆ แต่ละเท่ียวบินจะไม่เหมือนกัน บริการเท่ียวบินแรก
อาจสร้างความประทับใจแก่ผู ้โดยสารบริการชั ้นเยี่ยม ทั ้งการต้อนรับ อํานวยความสะดวก และ
ผลิตภัณฑ์นํามาบริการ แต่เท่ียวบินท่ีสองความประทับใจ ไม่เหมือนกัน บริการอาจลดลงทั ้งๆท่ีต้อง
บริการท่ีเดียวกันกับเที่ยวแรก บริการซ่อมรถยนต์แต่ละครั ้ งก็มีคุณภาพไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะ
มีเหตุการณ์แทรกขึ้นมา อาจเป็นเพราะผลทางจิตใจ ของผูบ้ริการตลาดจนมีเร่ืองเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

บริการจึงมีหลายอย่างประกอบกัน 

4. ความต้องการในตลาดบริการมักจะขึ ้นลงและหมดสิ้นไปได้ง่าย บริการสามารถ
เปลี่ยนแปลงเลิกล้มเน่าเสียและขึ ้นๆลงๆ ได้ง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ตลาดบริการจึงมักจะขึ ้น
ลงตามฤดูกาล ขึ ้นลงแต่ละว ัน แต่ละชั ่วโมง แต่ละนาที ผู ้ชมภาพยนตร์ท่ีชนะการประกวดได้รางว ัล
ตุ๊กตาทองถึง 20 รางวัล โดยใช้เวลาบริโภคบริการนี้ เพียง 2 -3 นาที 

แต่หลังจากนั ้นเพียงไม่กี่ว ันจะหาผู ้ชมภาพยนต์เร่ืองนั ้นท่ีมีสภาพเหมือวันแรกแทบจะไม่มี 
5. สร้างระบบตลาดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่าง นักการตลาดสามารถสร้างระบบได้ง่าย 

แต่ระบบตลาดบริการสร้างยาก เช่น นักการตลาดบริการสร้างระบบบางอย่างขึ ้นในท้องถิ ่นหนึ่ง แต่
จะนําระบบบริการนั ้นไปใช้กับระบบบริการอีกท้องถิ ่นหนึ่งได้ยากทั ้งๆท่ีเป็นการบริการอันเดียวกัน 

เช่น บริการของธนาคาร และบริการด้านการเงิน เป็นต้น 

6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลาดบริการส่วนใหญ่เกิดขึ ้นและอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างผู ้ขายบริการและลูกค้าเป็นส่วนตัว เช่น คนไข้กับแพทย์ คนไข้จะไปรับบริการเฉพาะกับ
แพทย์ท่ีเคยรักษาตนเท่านั ้น ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์นั ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขายกับลูกค้าจะไม่ค่อย
มีความสําคัญมาก ลูกค้าจะซ้ือผลิตภัณฑ์จากท่ีใดไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องยึดมั ่นอยู่กับผู้ขายเพียง
คนเดียว 
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เย็นจิตร ขวัญเมือง (2537 : 34) กล่าวถึง เทคนิคการให้บริการประทับใจ การให้บริการ
จะเกิดความประทับใจจะต้องอํานวยความสะดวกทุกๆด้าน ด้านความประสงค์ของผู ้มารับบริการ 

โดย 

1. อย่าให้ผู ้ใช้บริการเสียความรู้สึก 
2. อย่าให้ผู ้ใช้บริการเสียหน้า 
3. อย่าให้ผู ้ใช้บริการเสียใจ 
4. อย่าให้ผู ้ใช้บริการเสียหาย  

ดํารง ชลสุข (2537 : 9) กล่าวถึง การให้บริการจะต้องคํานึงถึงคุณธรรม 4 ประการ คือ  

1. โอบอ้อมอารี คือ การให้ การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือกันและกัน 
2. วจีไพเราะ คือ พูดจาด้วยวาจาท่ีดูดด่ืมใจ ซาบซึ้ ง กล่าวค ําสุภาพ อ่อนหวานไพเราะ 

ให้ผู ้ใช้บริการชื่นใจ 
3. สงเคราะห์ประชาชน คือ ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู ้อื่น ช่วยเหลือเขาไม่เห็นแก่

ความเหน่ือยยาก 

4. วางคนพอดี คือ ทําต ัวเหมาะสม สมํ ่าเสมอ มีคุณภาพตั ้งใจบริการประชาชน การ
ให้บริการนอกเหนือจากการรับชําระเงินแล้ว การบริการทั ่วไปเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างความพึง
พอใจของผู ้ใช้บริการต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และนําไปบอกเล่าต่อไป คือ ความสะอาด 

ความเอาใจใส่และอัธยาศัยของพนักงานการให้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้บริการ (ดํารง ชลสุข. 2537 

หน้า 6 – 7) 

ผู ้วิจัยนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดการให้บริการประชาชนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบ
การให้บริการประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอสามพราน จังหว ัด
นครปฐม 

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2554) ผลการศึกษาพบว่า การจ้างเอกชนในงานบํารุงปกติจะ

ให้คุณภาพท่ีดีกว่า และช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติงานบํารุงรักษา ในส่วนด้านต้นทุนนั ้นเน่ืองจาก
การดําเนินการเองและการจ้างเอกชนมีโครงสร้างต้นทุนท่ีแตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง
ชัดเจนว่าการจ้างเอกชนสามารถประหย ัดต้นทุนได้หรือไม่ โดยในการศึกษาได้เสนอแนวทางใน
การวิเคราะห์ต้นทุนท่ีแท้จริงในการดําเนินการไว้ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคหลักท่ีพบในการจ้าง
เอกชนได้แก่ การท่ีงานบํารุงปกติเป็นเพียงการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆทําให้บางครั ้ งอาจหาผู้รับจ้างได้
ยากและยะเวลาท่ีผู ้รับจ้างต้องรับประกันผลงานซึ่ งส่วนใหญ่กําหนดไว้ 2 ปีนั ้น ไม่สอดคล้องกับ
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พฤติกรรมความเสียหายท่ีเกิดขึ ้นจริง ในส่วนของแนวทางการพัฒนารูปแบบการจ้างสําหรับงาน
บํารุงปกตินั ้น ได้ทําการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการคัดเลือกผู ้รับจ้าง ด้านรูปแบบใน
การดําเนินงานบํารุงรักษา และด้านประกันผลงาน ให้คุณภาพที่ดีกว่า และช่วยประหยัดเวลาการ
ปฏิบัติงานบํารุงรักษา ในส่วนด้านต้นทุนนั ้นเนื่องจาก ผู ้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนํารูปแบบ
สัญญาจ้างระยะยาวมาใช้ในลักษณะสัญญาต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1 ปี และ
เห็นควรลดระยะเวลาประกันผลงานในงานบํารุงปกติให้เหลือ 1 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ความเสียหาย   

 

ชูรัตน์ เพ่งพินิจ (2541) ศึกษาพบว่า  
1.หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานเก่าปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์การใหม่ ใช้วิธีการ

จ้างเหมาแทนลูกจ้างประจําทําความสะอาด ส่วนหน่วยงานท่ีจัดตั ้งใหม่ มีโครงการบริหารองค์การ
ใหม่ ไม่มีลูกจ้างทําความสะอาด ใช้วิธีการจ้างเหมาตั ้งแต่แรกตั ้งสํานักงานเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงาน
ประจํา ช่วยให้การทํางานมีความสะดวก คล่องตัว งานเสร็จรวดเร็วเกิดความพึงพอใจของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

2. ในด้านอัตรากําล ัง พบว่า หน่วยงาน 6 หน่วยงานคงอัตรากําล ังเท่าเดิม 

3. การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และว ัสดุ เป็นค่าจ้าง
เหมา พบว่า เป็นรายจ่ายท่ีกําหนดได้แน่นอน ทําให้ประหยัดกว่าการจ้างลูกจ้างประจําท่ีมีค่าจ้าง
เงินเดือนและค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นรายจ่ายผูกพันอย่างมาก  

4. การจ้างเหมาเป็นการลดภาระงานของหน่วยงาน โดยทําให้ส่วนแผนงานมีน้อยลง แต่
จะเป็นการเพิ่มภาระในส่วนการควบคุมเอกชนแทน 

5. ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการจ้างเหมางานเอกชนจะมีประสิทธิภาพมากในช่วงแรก แต่
ในระยะยาวประสิทธิภาพตํ ่าลงอันเน่ืองจากบริษัทผู ้รับจ้างมีน้อยราย ประกอบกับการจ่ายค่าแรงงาน
ในอัตราตํ ่า 

6. หน่วยงานท่ีมีล ักษณะงานท่ีต้องทํางานต่อเน่ืองกันเกิน 8 ชั ่วโมงจะมีภาระการจ้าง
เหมาสูง อาจจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีประจําว ันในช่วงเวลาหลังหมดเวลาตามสัญญาจ้างเหมา  

7. รัฐบาลโดยหน่วยงานของรัฐมีส่วนสําคัญท่ีจะกระตุ้นธุรกิจจ้างเหมาให้เติบโตขึ ้น ซึ่ง
จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึน้ โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีปัจจุบันมีบริษัทรับจ้างน้อยราย 

 

มนปรียา สุดโต (2533) ศึกษาการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริการส่วน
ตําบลป่าปอ พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานทั ้งหมดเป็นงบประมาณขององค์การบริการ
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ส่วนตําบลป่าปอ รูปแบบการดําเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในล ักษณะของการรับ-

ส่ ง ผู ้ เ ม่ื อ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก ศู น ย์ สั ่ ง ก า ร  ห รื อ แ ม่ ข่ า ย  พ ร้ อ ม ลํ า ดั บ อ อ ก เ ห ตุ 

แลการรับแจ้งเหตุโดยทางหมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน ขอลําดับออกเหตุจากแม่ข่ายก่อนออก
ปฏิบัติงาน จากสภาพปัญหาและอุปสรรคจากรูปแบบการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินท่ียังไม่มีความ
ชดัเจน ผู ้ปฏิบัติงานย ังขาดทักษะและประสบการณ์ในด้านการช่วยเหลือ ประกอบกับย ังขาดความ
ไม่เข้าใจในการให้บริการทั ้ งของผุ ้รับบริการ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
เสริมสร้างทักษะ ทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและการฝึกแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
ต่อเน่ือง จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น เพ่ือประเมินผลการทําการรับทราบปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จ ัดหา
เบีย้เลี ้ ยงท่ีเหมาะสม จัดหาสว ัสดิการเพ่ือเป็นขวัญและกําล ังใจผู ้ปฏิบัติงาน จัดตั ้งเครือข่ายอาสากู้ชีพ
ในระดับหมู่บ้าน โรงเรียนเพ่ือเป็นอาสาแจ้งเหตุ และจัดฝึกอบรมให้อาสาแจ้งเหตุได้รับความรู้และ
ทักษะในการช่วยเหลือผู ้ป่วยก่อนท่ีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจะไปถึงท่ี เ กิดเหตุ  จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ทั ่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เรียกใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

ประภาพรรณ ศิริวัฒนสกุล (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการชําระ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเสาธง จังหว ัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบ
การให้บริการด้านการชําระภาษีท้องถิ ่นท่ีเป้นอยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบการให้บริการด้านการชําระ
ภาษีท้องถิ ่นท่ีเป็นอยู่ 3 รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 การชําระภาษี  ณ องค์การบริหารส่วนตําบล 

โด ยผู ้ รั บบ ริ ก า ร มาติ ด ต่ อ ชํ าร ะภ าษี กับ เ จ้าหน้ า ท่ี ข อ งอ งค์ ก า รบ ริ หา ร ส่ วนตําบ ล 

ในว ันและเวลาราชการ  โดยไ ม่มีการพักเ ท่ียง  หรือฝากผู้อื่นมาชําระแทน  รูปแบบที่ 2 

รับชําระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งเช็ค หือธนานัติ ธนานัติออนไลน์ สั ่งจ่ายองค์การบริหารส่วน
ตําบล รูปแบบท่ี 3 การรับชําระภาษี ณ หน่วยบริการเคลื่อนท่ีที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการ
ชําระภาษีท้องถิ ่นโดยสรุปมี 4 ด้าน 1)ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่เพียงพอ จึงมีความจ ําเป็นท่ี
จะต้องเพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพ 2)ลักษณะการให้บริการท่ีล้าสมัย จะต้องมีการปรับปรุงและ
เ พิ่ ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร รั บ ชํ า ร ะ  3)ด้ า น ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 

4)ด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ทั ่วถึง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

กกกกกกกกการวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
เขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม จากการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ
สํารวจใช้การออกแบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงานวิจ ัยท่ีเก่ียวข้อง 

บทความจากหนังสือต่างๆ และทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษามีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ การสํารวจ
ในครั ้ งนี ้ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจ ัย โดยขั ้นตอนและวิธีการวิจ ัยมีดังนี ้ 

 

1.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจ ัยในครั ้ งนี้ เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ เน้นการศึกษาเฉพาะเขตพื้นท่ีอําเภอสามพราน
จังหว ัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและงานวิจ ัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.    ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกกประชากรท่ีใช้ในการวิจ ัยครั ้ งนี ้   คือ  ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในอําเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีจํานวนทั ้งหมด  85  คนผู ้วิจ ัยจึงขอใช้จํานวนประชากรทั ้งหมดในการ
วิจ ัยในครั ้ งนี ้   ดังนี้ 

     -  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  แห่ง  คือ   

 อบต.บางช้าง   อบต.ท่าตลาด   

 อบต.สามพราน   อบต.ทรงคะนอง   

 อบต.ท่าข้าม   อบต.คลองใหม่   

 อบต.บางเตย  อบต.หอมเกร็ด   

 อบต.ยายชา   อบต.บ้านใหม่   
 อบต.คลองจินดา   อบต.กระทุ่มล้ม   
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 ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  2  คน  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล  1  คน  และเลขานุการนกยกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  1  คน 

 -  เทศบาล  จํานวน  5  แห่ง  1. เทศบาลอ้อมใหญ่ 2.เทศบาลสามพราน 3.เทศบาล
กระทุ่มล้ม  4.เทศบาลไร่ขิง 5.เทศบาลบางกระทึก  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รอง
นายกเทศมนตรี  2  คน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน  

ก 

3.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจ ัยครั ้ งนี ้   คือ  แบบสอบถาม  ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ ้นเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสร้างขึ ้นจากการศึกษาแนวคิด  และผลงานวิจ ัยท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่ งแบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็น  5  ตอน  ดังนี ้

ตอนท่ี  1  คําถามเก่ียวกับ  ข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มประชากร  ซึง่ผู ้วิจ ัยใช้ค ําถามแบบ
เลือกตอบและเติมคํา  เพ่ือเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  โดยจําแนก
ตามปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  เพศ  สถานภาพสมรส  อายุ  หน่วยงานท่ีสังกัด  ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง  รายได้   

ตอนท่ี  2  คําถามเก่ียวกับความรู้เกี่ยวกับการจา้งเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชน  ผู้วิจ ัย
ใช้ค ําถามแบบให้ตอบรับหรือปฏิเสธ  ซึ่ งค ําถามแต่ละข้อจะมีคะแนน 1  และ  0  คะแนน  โดย
เลือกตอบว่าใช่  หรือไม่ใช่  ตามลําดับ  จากนั ้นจึงทําการรวบรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ
คน  เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การวัดแบบสอบถามตอนท่ี  2  ความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจาก
ภาคเอกชน  เป็นลักษณะคําถามทั ้งเชิงบวกและเชิงลบ  โดยมีหล ักเกณฑ์การให้คะแนน  2  ระดับ  

ดังนี ้

   คําถามเชิงบวก   คําถามเชิงลบ 

 ใช่           1             0 

 ไม่ใช่           0             1  

เม่ือทําการรวบรวมคะแนนท่ีได้ทั ้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย  (X)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)  ของกลุ่มตัวอย่าง  สําหรับการแปลข้อมูลในภาพรวมและรายข้อ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  

คือ  มาก  และน้อย  โดยมีวิธีการคํานวณความกว้างของชั ้น/ระดับ  ดังนี ้
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คะแนนสูงสุด คะแนนตํ ่าสุด

จํานวนชั้น/ระดับ                     0.50 

ในการวิเคราะห์เร่ืองความเกี่ยวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชน  ผู ้วิจ ัยจะแบ่ง
คะแนนเฉลี่ยออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี ้

 ระดับคะแนน    ระดับความรู้ 

 0.00 – 0.50    ความรู้น้อย 

 0.51 – 1.00    ความรู้มาก 

จากเกณฑ์ดังกล่าว  ผู้วิจัยสามารถแปลความหมายของความรู้เ ก่ียวกับการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภาคเอกชนของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นได้  ดังนี้ 

ระดับความรู้น้อย  (คะแนน  0.00 – 0.50)  หมายถึง  ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นมี
ความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชนไม่ค่อยดีนัก 

ระดับความรู้มาก  (คะแนน  0.50 – 1.00)  หมายถึง  ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นมี
ความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชนค่อยข้างดี 

ตอนท่ี  3  คําถามท่ีเกี่ยวกับ  รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นท่ี
มีต่อการตัดสินใจเลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนใน  อําเภอสามพราน  

จังหว ัดนครปฐม  ผู ้วิจ ัยใช้ค ําถามโดยยึดตามแนวคิดของฟูร์ม และเยตตัน (Vroom & Yetton, 1973) 

ท่ีได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจ 5 รูปแบบ คือ 1) ผู ้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของ
ตนเอง  2)ผู ้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา  3)ผู ้บริหารปรึกษากับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ 4)ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่มผู ้ใต้บ ังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ 5)

ผู ้บริหารร่วมปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่มแล้วร่วมกันต ัด สินใจ ซึ่ งล ักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยกําหนดดังนี้ 

  5 หมายถึง  เลือกตอบรูปแบบท่ี 5 

 4 หมายถึง  เลือกตอบรูปแบบท่ี 4 

 3 หมายถึง  เลือกตอบรูปแบบท่ี 3 

 2 หมายถึง  เลือกตอบรูปแบบท่ี 2 

 1 หมายถึง  เลือกตอบรูปแบบท่ี 1 

ตอนท่ี  4  คําถามท่ีเกี่ยวกับ  รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ ่นใน  อําเภอสามพราน   จังหว ัดนครปฐม  ผู ้วิจ ัยไดส้ร้างแบบสอบถามโดยอาศัย
แนวคิดตามแนวคิดของพเชนสกี และโทมัส (Pnchansky & Thomas) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเป็นราย
ด้าน 1) ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่  2) การเข้าถึงแหล่งบริการ  3)ความสะดวกและส่ิงอํานวย
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ความสะดวกของแหล่งบริการ 4) การยอมรับคุณภาพของการบริการ โดยใช้แบบว ัด  ลิเคิร์ท  โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน  เป็น  5  ระดับ  ดังนี ้

 ระดับความคิดเห็น   คําถามเชิงบวก  คําถามเชิงลบ 

 เห็นด้วยอย่างยิ ่ง             5                       1 

 เห็นด้วย              4             2 

 ไม่แน่ใจ             3              3 

 ไม่เห็นด้วย             2             4 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่ง            1             5 

 เม่ือทําการรวบรวมคะแนนท่ีได้ทั ้งหมด  เพ่ือมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย  (X)  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  ของกลุ่มตัวอย่างสําหรับการแปลข้อมูลในภาพรวมและรายข้อ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

3  ระดับ  คือ  มาก  ปานกลาง  และน้อย  โดยมีวิธีการคํานวณความกว ้างของชั ้น/ระดับ  ดังนี ้

  
คะแนนสูงสุด คะแนนตํ ่าสุด

จํานวนระดับ/ชั ้น                 1.33 

  

ผู ้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนน  ดังนี้ 

 ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น 

 1.00 – 2.33             น้อย 

 2.34 – 3.66             ปานกลาง 

 3.67 – 5.00             มาก 

 จากเกณฑ์ดังกล่าว  ผู้วิจ ัยสามารถแปลความหมายของความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ ่นท่ีมีต่อการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนได้  ดังนี ้

 ระดับความคิดเห็นน้อย  (คะแนน  1.00 – 2.33)  หมายถึง   ผู ้บริหารองค์กรปกครอง  

ท้องถิ ่นไม่ค่อยเห็นด้วยกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน 

 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  (คะแนน  2.34 – 3.66)  หมายถึง  ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ ่นค่อนข้างเห็นด้วยกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน 
 ระดับความคิดเห็นมาก  (คะแนน  3.67 – 5.00)  หมายถึง  ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่น
เห็นด้วยอย่างมากกบัรูปแบบในการให้บริการประชาชน 

กกกกกกกกกกกกกกกก   

4. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
กกกกกกกกการวิจัยครั ้ งนี้ผู ้วิจ ัยได้สร้างเคร่ืองมือโดยมีขั ้นตอนการสร้างดังนี ้ 
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กกกกกกกก3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง  ๆ

กกกกกกกก3.2 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม   

ของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา รวมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
กกกกกกกก3.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน       

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ด ัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Consistency: IOC) ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยการให้คะแนนของผู ้ เช่ียวชาญ
ดังนี้  (พวงรัตน์ ทวีรัตน ์2543 : 115-117)   

กกกกกกกก+1   เม่ือข้อค ําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
กกกกกกกก  0   เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
กกกกกกกก-1    เม่ือข้อค ําถามไม่สอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
กกกกกกกก3.4 คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั ้ งแต่ 0.50 ขึ ้นไป เพื่อให้ได้แบบ 

สอบถามท่ีมีคุณภาพ พร้อมจัดพิมพ ์

กกกกกกกก3.5 นําแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try -Out) กับประชาชนผู ้ท่ีพ ักอาศัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจํานวน 30 คน 

กกกกกกก3.6 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นทั ้งฉบับเท่ากับ 0.807 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ ้นนี้ เป็น        แบบสอบถามท่ีมี
คุณภาพทั ้งความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเช่ือมั ่นในระดับท่ีใช้ได้ดีเน่ืองจากมีค่าความเชื่อมั ่น
ตั ้งแต่ 0.70 ขึ ้นไป (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540 : 207-212) 

กกกกกกกก3.7 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์          

แล้วนําเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 

5.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผู ้ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูล  เร่ิมตั ้งแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – ธันวาคม 2554 โดย
มีระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังนี ้
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ตารางท่ี 1  แสดงระยะเวลาดําเนินงาน 
 

รายการ 

 

2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ศึกษาความเป็นมาและความสําค ัญ        

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง        

เก็บและรวบรวมข ้อมูล        

วิเคราะห์ข ้อมูล         

สรุปผลการวิจัย        

นําเสนอผลงานวิจัย        

ทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์        

 

 

5.  วิธีการเก็บข้อมูล 

กกกกกกกกวิจยัครั ้ งนี ้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยนําแบบสอบถามท่ีได้ไปสอบถามกลุ่มประชากร คือ 

กลุ่มผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพ่ือเก็บข้อมูลนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยทําการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกครั ้ ง และวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้

กกกกก กก 6.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS for Windows (Statistical  Package  for  the 

Social  Science) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5 โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้          
รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทยีบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) คํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวม       

จากนั ้นนําค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute  Criteria) โดยการหา      
ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2542 : 111) ตามระดับความสําคัญต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้    
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อย 
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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กกกกกกกก6.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และ        

ร้อยละ 
กกกกกกกก6.3  วิเคราะห์ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภาคเอกชน โดยใช้
สถิติค ํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

กกกกกกกก6.4 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจ โดยใช้สถิติค ํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

กกกกกกกก6.5 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการประชาชน โดยใช้สถิติค ํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

กกกกกกกก6.6 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

และรูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน 

จังหว ัดนครปฐม โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 

กกกกกกกก6.7 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคําแนะนํา และจัดทําเป็นรูปเล่ม เพ่ือรายงานผล
การศึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
กกกกกก การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน 
จังหว ัดนครปฐม ผู ้วิจัย ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นขั ้นตอนต่าง  ๆตามลําดับดังนี้ 
กกกกกกกก1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

ในเขตพื้นท่ีอ ําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม 
กกกกกกกก2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้เก่ียวกบัการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชน 

กกกกกกก   3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริการจ้างเหมา-ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนในเขต อ ําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 
กกกกกกก   4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ ่นใน  อําเภอสามพราน  จังหว ัดนครปฐม 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนและ
รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัด
นครปฐม 

  

1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

กกกกกกกกการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตพื้นที่อ ําเภอสามพราน จงัหว ัดนครปฐม ประกอบด้วย เพศ  สถานภาพสมรส  อายุ  หน่วยงานท่ี
สังกัด  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  รายได้ ด้วยการแจกแจงความถี่ และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดัง
ตารางดังนี ้
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ตารางท่ี 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพการสมรส 

หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  

 
 
 
 
 

สถานะภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
N = 85 

ร้อยละ 

เพศ 

               ชาย 

               หญิง 

 

48 

37 

 

56.5 

43.5 

อายุ 

               25-30 ปี 

               31-35 ปี 

               36-40 ปี 

               41-45 ปี 

               46-50 ปี 

               51-55 ปี 

               56-60 ปี 

               61-65 ปี 

               66-70 ปี 

               71-75 ปี 

 

15 

8 

19 

12 

16 

6 

7 

1 

- 

1 

 

17.7 

9.5 

22.4 

14.2 

18.9 

7.1 

8.3 

1.2 

- 

1.2 

รายได้ 

               ตํ ่ากว่า    10,000 บาท 

10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 

30,001 - 40,000 บาท 

40,001 - 50,000 บาท 

50,001 บาทขึ ้นไป 

 

4 

29 

23 

10 

9 

10 

 

4.7 

34.1 

27.1 

11.8 

10.6 

11.8 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.5  เพศหญิงจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีอายุระหว่าง 36-40 ปีมากท่ีสุด
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4  รองลงมามีอายุระหว่าง 46-50 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.9 และน้อยท่ีสุดคือ มีอายุระหว่าง 61- 65 ปี และ มีอายุระหว่าง 71-75 จํานวนช่วงอายุละ 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.2 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทมากท่ีสุดจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.1 รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 และน้อย
ท่ีสุดมีรายได้ตํ ่ากวา่ 10,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 สถานภาพการสมรส แต่งงานโดย
มีรายได้ทั ้ง 2 คนจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาสถานภาพโสดจํานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6 และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหย่าร้าง จ ํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 หน่วยงานที่สังกัด 

องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และสังกัดเทศบาลตําบลจํานวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งมากท่ีสุดในช่วง 5 – 10 ปีจํานวน 34 คน 

คิดเ ป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีระยะเวลาในการดํารงต ําแหน่งตํ ่ ากว่า 5 ปี จ ํานวน 23 คน 

สถานะภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
N = 85 

ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 

โสด 

แต่งงานมีรายได้ 1 คน 

แต่งงานมีรายได ้2 คน 

หย่าร้าง 

 

32 

14 

34 

5 

 

37.6 

16.5 

40.0 

5.9 

หน่วยงานท่ีสังกัด 

เทศบาลตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบล 

 

20 

65 

 

23.5 

76.5 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 

ตํ ่ากว่า 5 ปี 

5 – 10 ปี  

10 – 15 ปี 

มากกว่า 15 ปีขึ ้นไป 

 

23 

34 

21 

7 

 

27.1 

40.0 

24.7 

8.2 
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คิดเป็นร้อยละ 27.1 และมีระยะเวลาในการดํารงตํ ่าแหน่งน้อยท่ีสุดมากกว่า 15 ปี จํานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.2 
 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ เก่ียวดับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เก่ียวดับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจาก ผู ้วิจ ัยใช้ค ําถาม
แบบให้ตอบรับหรือปฏิเสธ  ซึ่งค ําถามแต่ละข้อจะมีคะแนน 1  และ  0  คะแนน  โดยเลือกตอบว่าใช่  

หรือไม่ใช่  ตามลําดับ  จากนั ้นจึงทําการรวบรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยของแต่ละคน  เพ่ือ
เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดังนี ้

ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของข้อคําถาม  

 

ข้อคําถาม 
คําตอบ 

 S.D. 
ตอบถูก ร้อยละ ตอบผิด ร้อยละ 

1. การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอก 

หมายถึง   ส่งต่อกิจกรรมขององค์การบางส่วน
ให้กับผู ้ให้บริการภายนอกในรูปของการทํา
สัญญา และเป็นข้อคําถามท่ีถูก 

74 87.1 11 12.9 0.87 0.34 

2. การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกมี
ล ักษณะเช่นเดียวกับการใช้บริการท่ีปรึกษาจาก
บริษัทท่ีให้ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร ซึ่งผิด ท่ีถูก
คือ การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกมี
ล ักษณะต่างจากการใช้บริการท่ีปรึกษาจากบริษัท
ท่ีให้ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร 

28 32.9 57 67.1 0.33 0.47 

3. การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกยังมี
ความหมายรวมไปถึงการให้สิทธิในการตัดสินใจ
แก่บริษัทผู้ให้บริการด้วย ซึ่งถูก 

46 54.1 39 45.9 0.54 0.50 

4. การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกมี
ล ักษณะท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งต่อปัจจัยใน
การผลิต (คน วัสดุ เทคโนโลยี) แก่บริษัทผู้
ให้บริการ เป็นข้อท่ีถูก 

49 57.6 36 42.4 0.57 0.49 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของข้อคําถาม  (ต่อ) 

 
กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่ตอบถูกมีจํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

87.1  แสดงว่ามีความเข้าใจในความหมายของการจ้างเหมา – ซื ้ อบริการจากภายนอกมากกว่าคร่ึง
ของจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด  

กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่ตอบผิดมีจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.1 แสดงว่ายังขาดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการจ้างเหมา – ซื ้ อบริการจากภายนอก 
กับ การใช้บริการท่ีปรึกษาจากบริษัทที่ให้คําปรึกษาภายนอกองค์กร 

กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 3 ส่วนใหญต่อบถูกจํานวน 46 คน คิดเป็น ร้อยละ 

54.1 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงจํานวนคร่ึงของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถามยังมี
ความเข้าใจในเร่ืองของสิทธิในการตัดสินใจของบริษัทผู ้ใหบ้ริการเพียงบางส่วน 

กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 4 ส่วนใหญต่อบถูกจํานวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 

57.6 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในลักษณะท่ีสําค ัญอย่างหนึ่งคือ การส่งต่อปัจจัยใน
การผลิต (คน ว ัสดุ เทคโนโลย)ี แก่บริษัทผู ้ให้บริการ 

กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 5 ส่วนใหญต่อบถูกจํานวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 

64.7 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในความเป็นมาของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจาก
ภายนอก 

6. การจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกมี
แนวคิดเหมือนกับการรับเหมาช่วงงาน เป็นข้อท่ี
ถูก 

57 67.1 28 32.9 0.67 0.47 

7. กิจกรรมใดท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอกได้นั ้นต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่ง
ต่อจากภายในสู่ภายนอกองค์การ เป็นข้อท่ีถูก 

74 87.1 11 12.9 0.87 0.34 

ข้อคําถาม 
คําตอบ 

 S.D. 
ตอบถูก ตอบถูก ตอบถูก ตอบถูก 

5. ความเป็นมาของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจาก
ภายนอกเกิดขึ้นมาครั ้ งแรกเมื่อองค์การต้องการ
ใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู ้ให้บริการ
ภายนอกองค์การ เป็นข้อท่ีถูก 

55 64.7 30 35.3 0.65 0.48 
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กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 6 ส่วนใหญต่อบถูกจํานวน 57 คน คิดเป็น ร้อยละ 

67.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในการจ้างเหมา – ซื้อบริการจากภายนอกมีแนวคิด
เหมือนกับการรับเหมาช่วงงาน 

กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามข้อท่ี 7 ส่วนใหญต่อบถูกจํานวน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 

87.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในกิจกรรมใดท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการจ้างเหมา-ซ้ือ
บริการจากภายนอกได้นัน้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่งต่อจากภายในสู่ภายนอกองค์การ 
 

ตารางท่ี 4 ร้อยละและแสดงค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลคะแนนรวมของการตอบคําถาม 

จํานวน 7 ข้อ  

 

ผลการลงคะแนนรวม 

ค่าเฉลี่ย 4.5 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.17 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.5  มี
คะแนนเกินคร่ึ งของทั ้งหมด 7 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความรู้
เก่ียวกบัการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 1.17 มีการ
กระจายของลําดับคะแนนของผู ้ตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
เก่ียวกบัการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชนที่ ต่างกัน  ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีต่อ
การตัดสินใจเลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนในเขต อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจของ
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชนในเขต อําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ประกอบไปด้วย การวางแผนราชการ การ
บริหารงานราชการ การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร การว ัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลโครงการ 

ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังนี ้
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการการวางแผน
งานราชการ 

 

ประเด็นคําถามด้านการวางแผนงานราชการ 
ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ  

รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การพิจารณาแต่งตั ้ งคณะกรรมการจัดทํา
แผนงาน 

14.1 28.2 9.4 9.4 48.3 
รูปแบบท่ี 5 

  2. การจัดทําคู่มือการบริหารงาน 5.9 27.1 21.2 24.7 21.1 รูปแบบท่ี 2 

  3. การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานราชการ 4.7 28.2 21.2 16.5 29.4 รูปแบบท่ี 5 

  4. การวางแผนการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 3.5 20.0 7.0 22.4 47.1 รูปแบบท่ี 5 

  5. การวางแผนโครงการบริหารงานราชการ 2.4 21.2 9.4 21.1 45.9 รูปแบบท่ี 5 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การวางแผนงานราชการเม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 5 คือ ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วย
วิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมิน
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  
มากท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 1 การพิจารณาแต่งตั ้ งคณะกรรมการจัดทําแผนงาน  เท่ากับร้อยละ 48.3 

และน้อยท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 3 การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานราชการ เท่ากับร้อยละ 3.27 ส่วนคําถาม
ข้อท่ี 2 การจัดทําคู่มือการบริหารงานเป็นรูปแบบท่ี 2 ผู้บริหารต ัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ี
ผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ต้บังคับบัญชาเพิ่มเติม แล้วจึงตัดสินใจด้วย
ตนเอง เท่ากับร้อยละ 27.1 ดังปรากฏตามตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการบริหารงาน
ราชการ 

ประเด็นคําถามด้านการบริหารงาน
ราชการ 

ร้อยละ 
รูปแบบการ
ตัดสินใจ 

รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การจัดทําแผนภูมิสายงานบังคับ
บัญชา 

15.3 43.6 14.1 12.9 14.1 รูปแบบท่ี 2 

  2. การจัดกลุ่ม/แผนกสายงาน 9.4 36.5 21.2 20.0 12.9 รูปแบบท่ี 2 

  3. การจัดตารางการดําเนินงาน 4.7 30.6 25.9 17.6 21.2 รูปแบบท่ี 2 

  4. การจัดสรรบุคลากร 10.6 32.9 22.4 16.5 17.6 รูปแบบท่ี 2 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การบริหารงานราชการเม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 2 คือ ผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเอง แต่
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใต้บังค ับบัญชา มากท่ีสุดข้อคําถามท่ี 1 การจัดทําแผนภูมิสายงานบังคับ
บัญชา เท่ากับร้อยละ 43.6  และน้อยท่ีสุดที่ข้อคําถามท่ี 3 การจัดตารางการดําเนินงาน เท่ากับร้อย
ละ 30.6  ด ังปรากฏตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

ประเด็นคําถามด้านการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การจัดทํา/การใช้และการควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

10.6 18.8 10.6 22.4 37.6 รูปแบบท่ี 5 

  2. การติดตาม ประเมิน และพัฒนา
คุณภาพในการบริหารงาน 

9.4 18.8 24.7 21.2 25.9 รูปแบบท่ี 5 

  3. การจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงการบริการประชาชน 

5.9 22.4 9.4 22.4 39.9 รูปแบบท่ี 5 

  4. การจัดหาวัสด/ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน 

11.8 34.1 25.9 12.9 15.3 รูปแบบท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเมื่อพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 5 คือ ผู ้บริหาร
ร่วมปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการ
ดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือ
กําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีก ําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา มากท่ีสุดข้อคําถามท่ี 3 การจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการบริการ
ประชาชน เท่ากับร้อยละ 39.9 และน้อยท่ีสุดท่ีข้อคําถามที่ 2 การติดตาม ประเมิน และพัฒนา
คุณภาพในการบริหารงาน เท่ากับร้อยละ 25.9 ส่วนคําถามข้อท่ี 4 การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การดําเนินงาน เป็นรูปแบบท่ี 4 คือ ผู้บริหารปรึกษากับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอ ยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชากลุ่มใหญ่หรือทั ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ ่มเติม แล้ว
ตัดสินใจด้วยตนเอง เท่ากับร้อยละ 34.1 ดังปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร   

ประเด็นคําถามด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร   

ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
อบรมภายใน 

12.9 21.2 25.9 23.5 16.5 รูปแบบท่ี 3 

  2. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดหา
เอกสาร และการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ เพ่ิมเติม 

2.4 31.8 32.9 12.9 20.0 รูปแบบท่ี 3 

  3. การสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ 

11.8 18.8 28 20.0 22.4 รูปแบบท่ี 3 

  4. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น 12.9 15.3 12.9 20.0 38.9 รูปแบบท่ี 5 

  5. การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร 10.6 29.4 15.3 17.6 27.1 รูปแบบท่ี 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

74

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบที่ 3 คือ ผู้บริหาร
ปรึกษากับผู ้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตดัสินใจ หมายถึง ผู้บริหารตัดสินใจสั่ งการในการ
ดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความรับผิดชอบหรือ
เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีต้องตัดสินใจมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึงตัดสินใจด้วยตนเอง  
มากท่ีสุดข้อคําถามท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดหาเอกสาร และการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เพิ่มเติมเท่ากับร้อยละ 32.9 และน้อยท่ีสุดที่ข้อคําถามท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม
ภายใน เท่ากับร้อยละ 25.9 ส่วนคําถามข้อท่ี 4 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น เป็นรูปแบบท่ี 5 

รูปแบบท่ี 5 ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหาร
ตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชา
มาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ี
กําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เท่ากับร้อยละ 38.9 และคําถามข้อท่ี 5 การนําเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นรูปแบบท่ี 2 ผู้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ี
ผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มเติม แล้วจึงตัดสินใจด้วย
ตนเอง เท่ากับร้อยละ 29.4 ดังปรากฏตามตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการการว ัดผล
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นคําถามด้านการวัดผลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.4 24.7 27.1 17.6 21.2 รูปแบบที่ 3 

  2. การรวบรวม ระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกบัการวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.7 27.1 18.8 30.6 18.8 รูปแบบที่ 4 

  3. การจัดทําเอกสารงานทะเบียน 9.4 45.9 14.1 9.4 21.2 รูปแบบที่ 2 

  4. การให้บริการเก่ียวกับงาน
ทะเบียน 

8.2 41.2 20.0 20.0 10.6 รูปแบบที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการตัดสินใจด้านการการ
วัดผลและการประเมินผลการปฏิบั ติงาน 
ประเด็นคําถามด้านการวัดผลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  5. การดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ
และการดําเนินงาน 

8.2 49.4 12.9 27.1 23.5 รูปแบบที่ 2 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การวัดผลและการประเมินผลการปฏิบ ัติงานเม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบที่ 2 คือ ผู้บริหาร
ตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงาน
ด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใต้บ ังค ับบัญชาเพิ่มเติม 
แล้วจึงตัดสินใจด้วยตนเอง  มากที่สุดข้อคําถามท่ี 5 การด ําเนินงานตรวจสอบคุณภาพและการ
ดําเนินงาน เท่ากับร้อยละ 49.4  และน้อยท่ีสุดท่ีข้อคําถามท่ี 4 การให้บริการเก่ียวกับงานทะเบียน 

เท่ากับร้อยละ 41.2 ส่วนคําถามข้อท่ี 1การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็น
รูปแบบท่ี 3 ผู ้บริหารปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่ง
การในการดําเนินงานด้วยวิธีใชแ้หล่งข้อมูลที่ผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความ
รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีต้องตัดสินใจมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึง
ตัดสินใจด้วยตนเอง เท่ากับร้อยละ 27.1 และคําถามข้อท่ี 2 การรวบรวม ระเบียบแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการว ัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบท่ี 4 ผู้บริหารปรึกษากับกลุ่ม
ผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้
แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชากลุ่มใหญ่หรือทั ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมา
ปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตัดสินใจด้วยตนเอง เท่ากับร้อยละ 30.6 ด ังปรากฏตามตารางท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการต ัดสินใจด้านการประเมินผล
โครงการ 

ประเด็นคําถามด้านการประเมินผล
โครงการ 

ร้อยละ รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบ 

1 

รูปแบบ 

2 

รูปแบบ 

3 

รูปแบบ 

4 

รูปแบบ 

5 
รูปแบบการตัดสินใจ 

  1. การประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 11.8 22.4 15.3 23.5 27 รูปแบบท่ี 5 

  2. การประเมินผลด้านคุณภาพของ
การดําเนินงานโครงการ 10.6 22.4 16.5 28.1 22.4 รูปแบบท่ี 4 

  3. การตรวจสอบหลักฐานการ
ดําเนินงานของโครงการ 7.1 27.1 21.2 29.3 15.3 รูปแบบท่ี 4 

  4. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 11.8 18.8 14.1 25.9 29.4 รูปแบบท่ี 5 

  5. การนําผลการดําเนินงานท่ีได้ไปใช้
ในการพัฒนาโครงการต่างๆใน
อนาคต 

17.6 16.5 11.8 22.4 32.3 รูปแบบท่ี 5 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการตัดสินใจในด้าน
การประเมินผลโครงการเม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 5 คือ ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วย
วิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมิน
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  
มากท่ีสุดข้อคําถามท่ี 5 การนําผลการดําเนินงานที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคต 
เท่ากับร้อยละ 32.3  และน้อยท่ีสุดท่ีข้อคําถามท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 27 ส่วนค ําถามข้อท่ี 2 การประเมินผลด้านคุณภาพของการดําเนินงานโครงการ และ
คําถามข้อท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ี 4 ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วตัดสินใจ หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่ งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอ ยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชากลุ่มใหญ่หรือทั ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว
ตัดสินใจด้วยตนเอง เท่ากับร้อยละ 28.1 และ 29.3 ตามลําดับ ดังปรากฏตามตารางท่ี 10 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นใน  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการประชาชน
ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นใน  อําเภอสามพราน  จังหว ัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ความ
เพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ การเข้าถึงแหล่งบริการ ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของ
แหล่งบริการ และการยอมรับคุณภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางท่ี 

24 - 27 

 

ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านความเพียงพอของ
บริการที่มีอยู ่

ประเด็นคําถามด้านความเพียงพอของ
บริการที่มีอยู ่

ร้อยละ สถิติและค่าเฉล่ีย 
ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

X  S.D แปลผล 

  1. การมีบริการนํ ้ าประปาตําบล หรือ
เทศบาลที่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 

- 8.2 12.9 47.1 30.6 4.01 0.88 มาก 

  2. การให้บริการถนนชุมชนที่
เพียงพอกับความต้องการ 

- 8.2 5.9 52.9 32.9 4.10 0.84 มาก 

  3. การจัดให้มีสวนสาธารณะตาม
ความต้องการของประชาชน 

4.7 4.7 16.5 56.5 17.6 3.77 0.95 มาก 

  4. การจัดให้มีไฟสาธารณะของ
ชุมชนท่ีเพียงพอกบัความต้องการของ
ประชาชน 

- 2.4 15.3 44.7 35.3 4.15 0.77 มาก 

  5. การจัดให้มีกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน 

- 1.2 21.2 55.3 22.4 3.98 0.69 มาก 

  6. การจัดการขยะมูลฝอยตามความ
ต้องการของประชาชน 

- 4.7 10.6 54.1 30.6 4.19 0.77 มาก 

  7. การจัดการสุนัขจรจัดในชุมชน 2.4 9.4 18.8 56.5 12.9 3.68 0.90 มาก 

รวม 3.35 1.33 มาก 
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กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในด้าน
ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู ่เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระด ับมาก คือ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X

เท่ากับ 3.98) มากท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 6 การจัดการขยะมูลฝอยตามความต้องการของประชาชน  

( X เท่ากับ 4.19) และน้อยท่ีสุดในข้อค ําถามท่ี 7 การจัดการสุนัขจรจ ัดในชุมชน ( X เท่ากับ 3.68) 

ดังปรากฏตามตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ 

ประเด็นคําถามด้านการเข้าถึงแหล่ง
บริการ 

ร้อยละ สถิติและค่าเฉล่ีย 
ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

X  S.D แปลผล 

  1. สถานท่ีตั้งของท่ีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชุมชน 

- 2.4 5.9 44.7 45.9 4.36 0.70 มาก 

  2. การเดินทางไปท่ีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นสะดวก 

- 3.5 7.1 44.7 44.7 4.30 0.76 มาก 

  3. มีรถประจําทางเข้าถงึท่ีทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

5.9 8.2 17.6 37.6 30.6 3.79 1.15 มาก 

รวม 3.35 1.33 มาก 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในด้านการ
เข้าถึงแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X เท่ากับ 4.15) 

มากท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 8 สถานท่ีตั ้งของท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอยู่ใกล้ชุมชน  ( X

เท่ากับ 4.36) และน้อยท่ีสุดในข้อคําถามที ่10 มีรถประจําทางเข้าถึงท่ีทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ( X เท่ากับ 3.79) ดังปรากฏตามตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านความสะดวกและส่ิง
อํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ 

ประเด็นคําถามด้านความสะดวกและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่ง

บริการ 

ร้อยละ สถิติและค่าเฉลี่ย 
ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

X  S.D แปลผล 

  1. มีสถานท่ีพัก และนั ่งรอระหว่าง
ติดต่อราชการ 

- 2.4 4.7 45.9 47.1 4.38 0.69 มาก 

  2. ความรวดเร็วในการให้บริการ - - 7.1 51.8 41.2 4.34 0.60 มาก 

  3. ความสะดวกในการติดต่องาน
ราชการ 

- - 4.7 49.4 45.9 4.41 0.58 มาก 

  4. การให้บริการที่ไม่มีความผิดพลาด - - 22.4 43.5 34.1 4.11 0.75 มาก 

รวม 3.35 1.33 มาก 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในด้าน
ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก คือ 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X เท่ากับ 4.31) มากท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 13 ความสะดวกในการติดต่องาน
ราชการ ( X เท่ากับ 4.41) และน้อยท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 11 การให้บริการท่ีไม่มีความผิดพลาด ( X

เท่ากับ 4.11) ดังปรากฏตามตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านการยอมรับคุณภาพ 

ประเด็นคําถามด้านการยอมรับ
คุณภาพ 

ร้อยละ สถิติและค่าเฉลี่ย 
ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

X  S.D แปลผล 

  1. ท่านคิดว่าการให้บริการของท่าน
สมบูรณ์แล้ว 

- 2.4 17.6 64.7 12.9 3.90 0.63 มาก 

  2. การให้บริการของท่านมีจุดเด่น
และเน้นการดูแลประชาชน 

- 1.2 8.2 58.8 31.8 4.21 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านการยอมรับ
คุณภาพ 

ประเด็นคําถามด้านการยอมรับ
คุณภาพ 

ร้อยละ สถิติและค่าเฉลี่ย 
ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

X  S.D แปลผล 

  3. การให้บริการของท่านเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- 2.4 2.4 49.4 45.9 4.39 0.66 มาก 

  4. การให้บริการของท่านมักพบ
ปัญหาและข้อร้องเรียนเสมอ 

2.4 29.4 21.2 37.6 9.4 3.22 1.05 
ปาน
กลาง 

  5. ประชาชนในการปกครองของ
ท่านมีความต้องการการให้บริการท่ี
มากกว่า 

- 1.2 17.6 51.8 29.4 4.09 0.72 มาก 

  6. ประชาชนในพื้นท่ีของท่านมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ ้น 

- - 11.8 70.6 17.6 4.06 0.54 มาก 

  7. ท่านคิดว่าการดําเนินงานของท่าน
มีความจําเป็นท่ีจะต้องอธิบายให้
ประชาชนเข้าใจในว ัตถุประสงค ์

1.2 2.4 4.7 54.1 37.6 4.25 0.75 มาก 

รวม 3.35 1.33 มาก 

 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในด้านการ
ยอมรับคุณภาพ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็น
ด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X เท่ากับ 4.02) มาก
ท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 17 การให้บริการของท่านเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ( X เท่ากับ 4.39) และ
น้อยท่ีสุดในข้อคําถามท่ี 18 การให้บริการท่ีไม่มีความผิดพลาด ( X เท่ากับ 3.22) ดังปรากฏตาม
ตารางท่ี 14 
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5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน กับการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนและการ
ให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

และการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัด
นครปฐม โดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพันธ์  ปรากฏผลดังนี้   
 

ตารางท่ี 15 ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน กับรูปแบบการ 
                    ตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน และรูปแบบการ 

                    ให้บริการประชาชน 

   ความรู้
เก่ียวกับการ
จ้างเหมา – ซื้อ

บริการ
สาธารณะจาก
ภาคเอกชน 

รูปแบบการ
ตัดสินใจเลือก
การจ้างเหมา – 

ซ้ือบริการ
สาธารณะจาก
ภาคเอกชน 

การให้บริการ
ประชาชน 

ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา 
– ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน 

ค่าสหสัมพันธ์ 
Sig. (2-tailed) 

N 

1 
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รูปแบบการตัดสินใจเลือก
การจ้างเหมา – ซ้ือบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน 

ค่าสหสัมพันธ์ 
Sig. (2-tailed) 

N 

-.091 

.451 

71 

1 

 

71 

 

การให้บริการประชาชน 

ค่าสหสัมพันธ์ 
Sig. (2-tailed) 

N 

.232* 

.040 

79 

.078 

.522 

69 

1 

 

79 

*มีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.05 (2-tailed) 

 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ด ังนี ้
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1) ความรู้เ ก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ื อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ท่ี
ระดับความสัมพันธ์ 0.05 เพราะความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชน-ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน เป็นลักษณะความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการหรือการด ําเนินงานของบริษัทภายนอก 

ส่วนรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน เป็นล ักษณะการ
พิจารณาเลือกบริษัทจากภายนอกโดยแต่ละตําบล เทศบาลตําบล จะมีวิธีการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน 

ซึ่งความรู้เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั ้น จึงไม่มีความสัมพันธ์กันดังปรากฎในตาราง 
2) รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

ไม่มีความสัมพันธ์ กับ รูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีระด ับความสัมพันธ์ 0.05 เพราะรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน เป็นลักษณะการพิจารณาเลือก
บริษัทจากภายนอก โดยท่ีแต่ละต ําบล หรือเทศบาลตําบล จะมีวิธีการตัดสินท่ีแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เก่ียวกับความพอใจในรูปแบบการให้บริการประชาชน จึงไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
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บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน 

จังหว ัดนครปฐม ผู ้วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มกลุ่มประชากรจํานวน 85 คน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   และเลขานุการนกยกองค์การบริหารส่วนตําบล   โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ด ังนี ้

 

1. สรุปผลการวิจัย 

กกกกกกกกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ี
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นใน  อําเภอสามพราน  จังหว ัด
นครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4  มี
รายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.1 สถานภาพการสมรส แต่งงานโดยมี
รายได้ทั ้ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 หน่วยงานท่ีสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 

76.5 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในช่วง 5 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.0 

 

กกกกกกกกปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวดับการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภาคเอกชน 

กกกกกกกกปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชนประกอบไปด้วยข้อ
คําถามทั ้งหมด 7 ข้อ สรุปผลได้ด ังนี ้ 
กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 1 การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอก หมายถึง   ส่งต่อกิจกรรมของ
องค์การบางส่วนให้กับผู ้ให้บริการภายนอกในรูปของการทําสัญญา และเป็นข้อคําถามท่ีถูก 
กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกมีจ ํานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.1  แสดงว่ามีความเข้าใจในความหมายของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอก
มากกว่าคร่ึงของจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด 
กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 2 การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้
บริการท่ีปรึกษาจากบริษัทท่ีให้ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร ซึ่งผิด ที่ถูกคือ การจ้างเหมา – ซื้อบริการ
จากภายนอกมีลักษณะต่างจากการใช้บริการท่ีปรึกษาจากบริษัทท่ีให้ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร  
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                   พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบผิดมีจ ํานวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.1 แสดงว่าย ังขาดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจาก
ภายนอก กับ การใช้บริการท่ีปรึกษาจากบริษัทท่ีให้ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร 
กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 3 การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกย ังมีความหมายรวมไปถึงการให้
สิทธิในการตัดสินใจแก่บริษัทผู ้ให้บริการด้วย ซึ่งถูก 
กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 46 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 54.1 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงจํานวนคร่ึงของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม
ยังมีความเข้าใจในเร่ืองของสิทธิในการตัดสินใจของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบางส่วน 
กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 4 มีล ักษณะที่สําค ัญอย่างหนึ่งคือ การส่งต่อปัจจัยในการผลิต (คน ว ัสดุ 

เทคโนโลย)ี แก่บริษัทผู ้ให้บริการ เป็นข้อท่ีถูก 

กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 49 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 57.6 แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในลักษณะท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งต่อปัจจัย
ในการผลิต (คน ว ัสดุ เทคโนโลย)ี แก่บริษัทผู ้ให้บริการ 
กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 5 ความเป็นมาของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกเกิดขึ ้นมาครั ้ งแรก
เม่ือองค์การต้องการใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู ้ให้บริการภายนอกองค์การ เป็นข้อท่ีถูก 
กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 55 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 64.7 แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในความเป็นมาของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจาก
ภายนอก 

กกกกกกกกข้อคําถามท่ี 6 การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกมีแนวคิดเหมือนกับการรับเหมา
ช่วงงาน เป็นข้อท่ีถูก 

กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 57 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 67.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกมี
แนวคิดเหมือนกับการรับเหมาช่วงงาน 

                   ข้อคําถามท่ี 7 กิจกรรมใดท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกได้นั ้น
ต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่งต่อจากภายในสู่ภายนอกองค์การ เป็นข้อท่ีถูก  
กกกกกกกกพบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 74 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 87.1 แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในกิจกรรมใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นการจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภายนอกได้นั ้นต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่งต่อจากภายในสู่ภายนอกองค์การ 
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    สรุปโดยภาพรวมไดว้่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.5  

และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.17 แสดงว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัการจ้างเหมา-
ซ้ือบริการจากภาคเอกชน 

 

กกกกกกกกรูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือก
บริการจ้างเหมา-ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนในเขต อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

        รูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนในเขต อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ประกอบไปด้วย การวางแผนราชการ การบริหารงานราชการ การดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมศ ักยภาพของบุคลากร การวัดผลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลโครงการ สรุปผลได้ดงันี ้

  ด้านการวางแผนงานราชการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 5 คือ ผู ้บริหารร่วม
ปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการ
ดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือ
กําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีก ําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา   

ด้านการบริหารงานราชการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 2 คือ  ผู้บริหาร
ตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงาน
ด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ต้บังคับบัญชาเพิ่มเติม 
แล้วจึงตัดสินใจด้วยตนเอง 

 ด้านการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เม่ือพิจารณาในภาพรวมใน
รูปแบบท่ี 5 คือ ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง 
ผู ้บริหารตัดสินใจสั ่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอ ยู่และเรียก
ผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  
  

 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร เมื่อพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 

3 คือ ผู้บริหารปรึกษากับผู้ใต้บังค ับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารต ัดสินใจสั่งการ
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ในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความ
รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีต้องตัดสินใจมาปรึกษาหารือขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึง
ตัดสินใจด้วยตนเอง   
  

 ด้านการวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบท่ี 

2 คือ ผู้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการใน
การด ําเ นินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มเติม แล้วจึงตัดสินใจด้วยตนเอง   
 

 ด้านการประเมินผลโครงการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในรูปแบบที่ 5 คือ ผู ้บริหารร่วม
ปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารตัดสินใจสั่งการในการ
ดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือ
กําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีก ําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา   
         

สรุป โดยภาพรวมพบว่า ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกัน
ตัดสินใจ หมายถึง ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริหารมีอยู่
และเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมปรึกษาหารือกําหนดและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
 

กกกกกกกกรูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ินใน  อําเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกกรูปแบบการให้บริการประชาชนของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นใน  อําเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ การเข้าถึงแหล่งบริการ 

ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลง่บริการ และการยอมรับคุณภาพ สรุปผลได้ด ังนี ้

กกกกกdd ความคิดเห็นในด้านความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ เมื่อพิจารณาในภาพรวมในระดับ
มาก คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการ
ประชาชน  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X เท่ากับ 3.98) มากท่ีสุด การจัดการขยะมูลฝอยตามความ
ต้องการของประชาชน  ( X เท่ากับ 4.19) และน้อยท่ีสุด การจัดการสุนัขจรจัดในชุมชน ( X เท่ากับ 

3.68) 
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 ความคิดเห็นในด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระด ับมาก คือ 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X เท่ากับ 4.15) มากท่ีสุด  สถานที่ต ั ้งของท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
อยู่ใกล้ชุมชน  ( X เท่ากับ 4.36) และน้อยท่ีสุด มีรถประจําทางเข้าถึงท่ีทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ( X เท่ากับ 3.79) 

 ด้านความสะดวกและส่ิ งอ ํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมในระดับมาก คือ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการ
ให้บริการประชาชน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X เท่ากับ 4.31) มากท่ีสุด ความสะดวกในการติดต่อ
งานราชการ ( X เท่ากับ 4.41) และน้อยท่ีสุด การให้บริการท่ีไม่มีความผิดพลาด ( X เท่ากับ 4.11) 

 ด้านการยอมรับคุณภาพ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก คือ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบในการให้บริการประชาชน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 

( X เท่ากับ 4.02) มากที่สุด การให้บริการของท่านเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ( X เท่ากับ 4.39) 

และน้อยท่ีสุด การให้บริการท่ีไม่มีความผิดพลาด ( X เท่ากับ 3.22) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับการจ้างเหมา  – ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนและ
รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

1) ความรู้เ ก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ื อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ท่ี
ระดับความสัมพันธ์ 0.05  

2) ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนมีความสัมพันธ์
ในเชิง แปรผันตาม กับ รูปแบบการให้บริการประชาชน ท่ีระดับความสัมพันธ์ 0.05  

3) รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับ รูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีระดับความสัมพันธ์ 0.05  

กกกกกก 

2.   การอภิปรายผลกกกกกกกก 

จากผลการวิจัยท่ีปรากฏ ผู้วิจัยสามารถนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน ของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอ
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สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม นิยม
ใช้รูปแบบการตัด สินใจในรูปแบบท่ี  3 คือ  ผู้บ ริหารจะทําการอภิปรายปัญหากับกลุ่ ม
ผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล และจะทําการตัดสินใจด้วยตนเอง ในทุกๆด้าน ตามแนวคิดของ
ฟูร์มและเยตตัน ซึ่งสอดคล้องกับกิตติมา ปรีดีลก ได้แบ่งการตัดสินใจออกเป็นกว้างๆ 2 กลุ่ม คือ 

การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว และการตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล การตัดสินใจในรูปแบบท่ี 3 เป็นการ
ตัดสินใจโดยกลุ่มคน และเป็นไปตามแนวคิดการแบ่งแยกอํานาจตามท่ี Samuel Humes IV เสนอไว้
ว่า เป็นเร่ืองของการจัดสรรหรือแบ่งปันอํานาจ ดังท่ีปรากฏในรูปแบบการปกครองท้องถิ ่น โดยท่ีมี
การตัดสินใจร่วมกันของบุคลากรท้องถิ ่น ยกเว้นด้านการบริหารงานราชการ(P2) เม่ือพิจารณาราย
ด้านอยูใ่นรูปแบบท่ี 2 คือ ผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเอง แต่หาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู ้ใต้บังคับบัญชา 
ทั ้งนี ้ เป็นเพราะอยู่ในส่วนของการใช้อ ํานาจหน้าท่ีในทางตําแหน่งทางราชการเข้ามาเก่ียวข้อง จึงทํา
ให้รูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในพื้นท่ีอ ําเภอสามพราน เฉพาะ
ด้านการบริหารงานราชการ เป็นไปในลักษณะตัดสินใจด้วยตนเอง ตามลักษณะการแบ่งอ ํานาจท่ี
รัฐธรรมนูญเสนอไว้ ส่วนการบริหารงานราชการจะเป็นไปตามลําด ับขั ้นตามระเบียบของทาง
ราชการ อย่างไรก็ดี ในรูปแบบท่ีสองนั ้นผู ้บริหารย ังคงรับฟังความคิดเห็นของผู ้ใต้บังคับบัญชาบ้าง  

จากผลการศึกษาข้างต้น ทําให้ผู ้วิจัยทราบว่า การติดต่อเสนองานในด้านการวางแผน
ราชการ การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากร การว ัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลโครงการ นอกจากจะต้อง
ทําการเสนอให้กับผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว ย ังต้องนําไปเสนอต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา
ด้วย เน่ืองจากผลการศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อํา เภอสามพราน เ ป็นไปในรูปแบบที่ 3 คือ  ผู ้บ ริหารจะทําการอภิปรายปัญหากับกลุ่ม
ผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล และจะทําการตัดสินใจด้วยตนเอง ในทุกๆด้าน แสดงให้เห็นว่า
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่วนการเสนอ
งานในด้านการบริหารงานราชการ จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นว่า สามารถนําเสนองาน
โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

และรูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับ รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน แต่
มีความสัมพันธ์ในเชิง แปรผันตาม กับ รูปแบบการให้บริการประชาชน หมายความว่า ถ้าผู ้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการจ้างเหมา – ซ้ื อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน มาก ความพอใจในรูปแบบการให้บริการประชาชนจะมีมากด้วย 

แสดงให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชนมีผลต่อระดับความพอใจ ท่ีบริษ ัทเอกชนได้ไปรับเหมาแทนหน่วยงานราชการ ดังนั ้น
ผู ้ประกอบการมีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องอธิบาย ข ั ้นตอนในการดําเนินงานของบริษัท ให้
หน่วยราชการท่ีไปรับจ้าง มีความเข้าใจให้มากท่ีสุด 
กกกกก 

3.    ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน 
จังหว ัดนครปฐมผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะด ังนี้ 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 
กกกกกกกก1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน ในรูปแบบผู ้บริหารจะทําการอภิปรายปัญหากับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 

และจะทําการตัดสินใจด้วยตนเอง แสดงให้เห็นว่าสมาชิกภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น ดังนั ้นการติดต่อประสานงานของบริษัทเอกชนจ้างเหมา จะต้องมีความเข้าใจในการ
ทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
                     2. ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหว ัดนครปฐม ให้
ความสําคัญในทุกๆด้านอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีค่าคะแนนท่ีใกล้เคียงกัน โดยท่ีด้านความ
สะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ จะมีค่ามากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอ ําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เน้นการบริการในเร่ืองของการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุด ดังนั ้นการ
ติดต่อประสานงานของบริษัทเอกชนจ้างเหมา จึงมีโอกาสในการเข้าเสนอบริการในส่วนด้าน
ดังกล่าวได้มากท่ีสุด 
กกกกกกกกข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. ควรทําการศึกษาโดยขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังเขตพื้นท่ีทั ้งจ ังหวัด เพ่ือสามารถ
เปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนท้องถิ ่นในต่างอําเภอ เพ่ือให้ทราบผลท่ีครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น  
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กกกกกกกก2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระเพิ่มเติม เช่น งบประมาณท่ีสนับสนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั ้นๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจในแต่ละประเด็นเพิ่มมากยิ ่งขึ ้ น
ต่อไป 

กกกกกกกก 
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เลขท่ี…..…… 

 

แบบสอบถาม 

เร่ืองการศึกษาวิจัยในครั ้ งนี ้  ผู้วิจ ัยได้ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือ
บริการสาธารณะจากภาคเอกชน รูปแบบการให้บริการประชาชน ของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่น

ในเขตอ ําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสาม
พราน จังหว ัดนครปฐม  

2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการการจ้างเหมา – ซื้อบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน ระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นท่ี
ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชนของ
ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการ
ให้บริการประชาชนในเขตอําเภอสามพราน จงัหว ัดนครปฐม 

คําช้ีแจง 

กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับด้านบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอก 

 ส่วนท่ี 3 คําถามท่ีเก่ียวกับ  รูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่น
ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

 ส่วนที่ 4 คําถามท่ีเก่ียวกับ  รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ ่น 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกก2. โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

กกกกกกกก3. ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามในครั ้ งนี้ จะเก็บเป็นความลับเพ่ือใช้ในการศึกษาเท่านั ้น 
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ส่วนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับด้านบุคคล 

1. เพศ ชาย      หญิง     

2. สถานภาพสมรส 

โสด      แต่งงานมีรายได้ 1 คน 

แต่งงานมีรายไดท้ั ้ง 2 คน หย่าร้าง 

3. ปัจจุบันท่านมีอาย…ุ………ปี      

4. หน่วยงานท่ีท่านสังกัด 

เทศบาลตําบล    

องค์การบริหารส่วนตําบล 
  

5. ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของท่าน 

ตํ ่ากว่า 5 ปี                                         5 – 10 ปี    

10 - 15 ปี    มากกว่า 15 ปีขึ ้นไป 

6. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

ตํ ่ากว่า 10,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท  

                           10,001 – 20,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท 

                           20,001 – 30,000 บาท  50,001 บาทขึ้นไป 

 

ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอก 

1. การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอก หมายถึง ส่งต่อกิจกรรมขององค์การบางส่วนให้ก ับผู้ให้บริการ
ภายนอกในรูปของการทําสัญญา 

  ใช่                 ไม่ใช่ 

2. การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกมีล ักษณะเช่นเดียวกับการใช้บริการท่ีปรึกษาจากบริษัทท่ีให้
ค ําปรึกษาภายนอกองค์กร 
  ใช่                 ไม่ใช่ 

3. การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกย ังมีความหมายรวมไปถึงการให้สิทธิในการตัดสินใจแก่บริษัท
ผู ้ให้บริการด้วย 
  ใช่                 ไม่ใช่ 

4. มีล ักษณะท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งต่อปัจจัยในการผลิต (คน ว ัสดุ เทคโนโลยี) แก่บริษัทผู ้
ให้บริการ 
  ใช่                 ไม่ใช่ 
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5. ความเป็นมาของการจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกเกิดขึ ้นมาครั ้ งแรกเมื่อองค์การต้องการใช้
บริการระบบสารสนเทศจากผู ้ใหบ้ริการภายนอกองค์การ 
  ใช่                 ไม่ใช่ 

6. การจ้างเหมา – ซ้ือบริการจากภายนอกมีแนวคิดเหมือนกับการรับเหมาช่วงงาน 

  ใช่                 ไม่ใช่ 

7. กิจกรรมใดท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการจ้างเหมา-ซ้ือบริการจากภายนอกได้นั ้นต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่งต่อจาก
ภายในสู่ภายนอกองค์การ 
  ใช่                 ไม่ใช่ 

 

 

ส่วนท่ี 3 คําถามท่ีเก่ียวกับ  รูปแบบการตัดสินใจของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกบริการจ้างเหมา-ซ้ือบริการสาธารณะจากภาคเอกชน 

รูปแบบที่ 1  ผู ้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของตนเอง  

รูปแบบที่ 2  ผู ้บริหารตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา  

รูปแบบที่ 3  ผู ้บริหารปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ  

รูปแบบที่ 4  ผู ้บริหารปรึกษากับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้ว 
รูปแบบที่ 5  ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจ 
 

การบริหารงานราชการ 

รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบท่ี 

1 ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 

รูปแบบท่ี 

2 สอบถาม
ข้อมูลก่อน 

รูปแบบท่ี 

3 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
รายบุคคล 

รูปแบบท่ี 

4 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
กลุ่ม
บุคคล 

รูปแบบท่ี 

5 ประชุม
ร่วมก ั บ
กลุ่มใช้
ความเห็น
สอดคล้อ

ง 

ก. การวางแผนงานราชการ 

  1. การพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนงาน      

  2. การจัดทําคู่มือการบริหารงาน      

  3. การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานราชการ      

  4. การวางแผนการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น      

  5. การวางแผนโครงการบริหารงานราชการ      
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริหารงานราชการ 

รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบท่ี 

1 

ตัดสินใจ
ด้วย
ตนเอง 

รูปแบบท่ี 

2 

สอบถาม
ข้อมูล
ก่อน 

รูปแบบท่ี 

3 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
รายบุคคล 

รูปแบบท่ี 

4 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
กลุ่ม
บุคคล 

รูปแบบท่ี 

5 ประชุม
ร่วมก ั บ
กลุ่มใช้
ความเห็น
สอดคล้อ

ง 

  ข.การบริหารงานราชการ 

  6. การจัดทําแผนภูมิสายงานบังคับบัญชา      

  7. การจัดกลุ่ม/แผนกสายงาน      

  8. กากรจัดตารางการด ําเนินงาน      

  9. การจัดสรรบุคลากร      

  ค. การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10. การจัดทํา/การใช้และการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน 

     

  11. การติดตาม ประเมิน และพัฒนาคุณภาพในการบริหารงาน      

  12. การจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการบริการ
ประชาชน 

     

  13. การจัดหาว ัสด/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด ําเนินงาน      

  ง. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร   

  14. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมภายใน      

  15. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดหาเอกสาร และการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 

     

  16. การสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ      

  17. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น      

  18. การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากร 

     

  จ. การวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  19. การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน      

  20. การรวบรวม ระเบียบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผลการปฏิบั ติงาน 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริหารงานราชการ 

รูปแบบการตัดสินใจ 
รูปแบบท่ี 

1 

ตัดสินใจ
ด้วย
ตนเอง 

รูปแบบท่ี 

2 

สอบถาม
ข้อมูล
ก่อน 

รูปแบบท่ี 

3 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
รายบุคคล 

รูปแบบท่ี 

4 

อภิปราย
ปัญหา
ร่วมก ั บ
กลุ่ม
บุคคล 

รูปแบบท่ี 

5 ประชุม
ร่วมก ั บ
กลุ่มใช้
ความเห็น
สอดคล้อ

ง 

  21. การจัดทําเอกสารงานทะเบียน      

  22. การให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน      

  23. การดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพและการดําเนินงาน      

  จ. การประเมินผลโครงการ 

  24. การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ      

  25. การประเมินผลด้านคุณภาพของการดําเนินงานโครงการ      

  26. การตรวจสอบหล ักฐานการดําเนินงานของโครงการ      

  27. การวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ      

  28. การนําผลการดําเนินงานท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการ
ต่างๆในอนาคต 

     

 

ส่วนท่ี 4 คําถามท่ีเก่ียวกับ  รูปแบบการให้บริการประชาชนของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

  ระดับความคิดเห็น                                               ระดับ 

         เห็นด้วยอย่างยิ ่ง             5                        

 เห็นด้วย              4              

 ไม่แน่ใจ             3               

 ไม่เห็นด้วย             2              

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่ง            1    

 

 

 

 

 

           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริการประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ ่ง 
ก. ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู ่

  1. การมีบริการนํ ้ าประปาตําบล หรือเทศบาลท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 

     

  2. การให้บริการถนนชุมชนท่ีเพียงพอกับความต้องการ      

  3. การจัดให้มีสวนสาธารณะตามความต้องการของประชาชน      

  4. การจัดให้มีไฟสาธารณะของชุมชนท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

     

  5. การจัดให้มีกองทุนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน      

  6. การจัดการขยะมูลฝอยตามความต้องการของประชาชน      

  7. การจัดการสุนัขจรจ ัดในชุมชน      

ข. การเข้าถึงแหล่งบริการ 

  8. สถานท่ีต ั ้งของท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอยู่ใกล้
ชุมชน 

     

  9. การเดินทางไปท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวก      

  10. มีรถประจําทางเข้าถึงท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น      

ค. ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ 

  11. มีสถานที่พัก และนั ่งรอระหว่างติดต่อราชการ      

  12. ความรวดเร็วในการให้บริการ      

  13. ความสะดวกในการติดต่องานราชการ      

  14. การให้บริการท่ีไม่มีความผิดพลาด      

ง. การยอมรับคุณภาพ      

  15. ท่านคิดว่าการให้บริการของท่านสมบูรณ์แล้ว      

  16. การให้บริการของท่านมีจุดเด่นและเน้นการดูแล
ประชาชน 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริการประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ ่ง 
  17. การให้บริการของท่านเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด      

  18. การให้บริการของท่านมักพบปัญหาและข้อร้องเรียนเสมอ      

  19. ประชาชนในการปกครองของท่านมีความต้องการการ
ให้บริการท่ีมากกว่า 

     

  20. ประชาชนในพื้นท่ีของท่านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ ้น      

  21. ท่านคิดว่าการดําเนินงานของท่านมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในว ัตถุประสงค์ 

     

 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

คําช้ีแจง โปรดระบุข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านท่ีให้ข้อมูลในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.96 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                             N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

SCALE      195.2000   693.6828    26.3379         46 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A13          190.8333       648.5575        .7625           .9620 

A14          190.7667       643.2885        .8297           .9616 

A15          191.0333       646.8609        .8533           .9616 

A16          190.9667       643.7575        .8444           .9616 

A17          190.9667       643.6885        .8704           .9615 

A18          191.2667       653.7885        .6102           .9629 

A19          190.7667       644.5299        .8814           .9614 

A20          191.0333       648.9989        .6410           .9628 

A21          191.1333       647.2920        .8491           .9616 

A22          190.9000       645.0586        .8336           .9616 

A23          191.0000       658.3448        .7266           .9623 

A24          191.0333       662.6540        .6724           .9625 

A25          190.7667       661.0816        .7219           .9623 

A26          190.9333       656.6161        .7187           .9623 

A27          191.1000       656.8517        .7301           .9622 

A28          190.9333       655.1678        .7782           .9620 

A29          190.8333       656.6264        .7612           .9621 

A30          191.0000       657.8621        .7702           .9621 

   ส
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A31          190.7667       665.4264        .6927           .9625 

A32          191.0667       667.5126        .6023           .9628 

A33          191.1667       670.2126        .5449           .9630 

A34          191.2667       673.5126        .3505           .9640 

A35          191.1000       664.9207        .6132           .9627 

A36          191.5333       665.0851        .4713           .9635 

A37          191.5667       669.0816        .4254           .9637 

A38          191.6333       671.8264        .4153           .9636 

A39          191.5333       665.6368        .4616           .9635 

A40          191.0667       668.3402        .4218           .9637 

A41          190.7333       664.0644        .8301           .9622 

A42          190.8000       668.2345        .6659           .9626 

A43          190.6000       665.6966        .7908           .9623 

A44          190.6667       666.0920        .7712           .9624 

A45          191.2333       670.3230        .3382           .9644 

A46          191.3333       669.8851        .3346           .9645 

A47          190.8667       668.5333        .3989           .9639 

A48          190.7000       678.6310        .4938           .9633 

A49          190.9667       667.6195        .7297           .9625 

A50          190.8000       675.4069        .5538           .9631 

A51          190.9333       670.2713        .6405           .9628 

A52          190.8667       676.8092        .4780           .9633 

A53          190.7000       686.0103        .2206           .9640 

A54          190.6333       676.3092        .5215           .9632 

A55          190.6333       674.7920        .5687           .9630 

A56          190.5333       690.1885        .1296           .9641 

A57          190.5333       690.1885        .1296           .9641 

A58          190.5000       690.1897        .1338           .9641 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 46                  Alpha =    .9636 

   ส
ำนกัหอ
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.96 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       50.7000   125.7345    11.2131         12 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A13           46.3333       105.2644        .8286           .9606 

A14           46.2667       103.5816        .8769           .9592 

A15           46.5333       105.3609        .8910           .9590 

A16           46.4667       104.7402        .8481           .9601 

A17           46.4667       104.8092        .8715           .9594 

A18           46.7667       107.0816        .6734           .9654 

A19           46.2667       105.0989        .8860           .9591 

A20           46.5333       106.1195        .6600           .9665 

A21           46.6333       105.2747        .9000           .9588 

A22           46.4000       104.1793        .8890           .9589 

A23           46.5000       109.6379        .7870           .9620 

A24           46.5333       110.8092        .7693           .9625 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 

Alpha =    .9641 

 

   ส
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านราคา เท่ากับ 0.94 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       25.6333    23.8264     4.8812          6 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A25           21.2000        17.4759        .7822           .9338 

A26           21.3667        16.3092        .8281           .9284 

A27           21.5333        17.1540        .7236           .9413 

A28           21.3667        16.0333        .9124           .9174 

A29           21.2667        16.4782        .8612           .9241 

A30           21.4333        17.0126        .8241           .9288 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

Alpha =    .9402 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย เท่ากับ 0.79 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       16.6333     6.2402     2.4980          4 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A31           12.2000         4.2345        .4417           .8233 

A32           12.5000         3.5000        .6749           .7123 

A33           12.6000         3.6966        .6077           .7472 

A34           12.6000         3.5586        .7265           .6890 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 

Alpha =    .7972 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 0.91 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       52.9333    84.6161     9.1987         13 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A35           48.8333        79.0402        .3047           .9217 

A36           49.2667        67.7195        .8447           .9012 

A37           49.3000        68.7000        .8362           .9018 

A38           49.3667        69.7575        .8575           .9017 

A39           49.2667        67.5126        .8572           .9006 

A40           48.8000        69.0621        .7797           .9042 

A41           48.4667        77.9816        .5127           .9149 

A42           48.5333        80.9471        .2414           .9222 

A43           48.3333        79.6782        .3722           .9186 

A44           48.4000        79.3517        .3954           .9180 

A45           48.9667        67.7575        .7467           .9059 

A46           49.0667        67.0299        .7614           .9053 

A47           48.6000        69.2828        .7283           .9065 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 13 

Alpha =    .9163 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านบุคลากร เท่าก ับ 0.88 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       21.7333     7.2368     2.6901          5 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A48           17.2333         5.2195        .6461           .8832 

A49           17.5000         4.6724        .7167           .8686 

A50           17.3333         4.5747        .8561           .8369 

A51           17.4667         4.5333        .7557           .8594 

A52           17.4000         4.8000        .6906           .8742 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 

Alpha =    .8891 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านการกระบวนการบริการ เท่ากบั 0.79 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       13.6333     2.5161     1.5862          3 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A53            9.1333         1.3609        .5163           .8480 

A54            9.0667         1.1678        .7068           .6496 

A55            9.0667         1.1678        .7068           .6496 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .7963 
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า
ความเช่ือมั ่นปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.98 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       14.0333     1.9644     1.4016          3 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A56            9.3667          .8609        .9818           .9613 

A57            9.3667          .8609        .9818           .9613 

A58            9.3333          .9195        .9258          1.0000 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .9830 
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